
 

Gebruiksvoorwaarden van de online dienst  « MyPage » van het Benelux 

Patent Platform 

1. Toepassingsgebied - Wijzigingen 

1.1 De toegang tot en het gebruik van delen of het geheel van  de onlinedienst « MyPage » (hierna 

“MyPage”),  van elk document, van elk element of elke informatie, teksten, beelden, geluid en 

software inbegrepen,  die  in MyPage  ter beschikking worden gesteld,  doorgegeven of op gelijk 

welke wijze gereproduceerd worden en van elke dienst die via MyPage wordt verstrekt, zijn 

onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (hierna de « gebruiksvoorwaarden »  genoemd) en 

impliceren aanvaarding door de gebruiker.   

1.2 De Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (hierna « DIE » genoemd) behoudt zich het 

recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en de herziene versies op het 

volgende internetadres te publiceren : https://bpp.economie.fgov.be/bpp-

portal/fr/web/guest/mypage. De nieuwe gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum van 

de publicatie ervan.  De gebruikers hebben het recht om deze wijzigingen te betwisten binnen een 

termijn van twee weken volgend op de publicatie ervan. Voortgezet gebruik van MyPage of van de 

diensten ervan veronderstelt instemming met de aangebrachte wijzigingen. Indien een gebruiker 

een van de nieuwe gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk betwist, heeft de DIE het recht om de 

toegangsrechten van deze gebruiker in te trekken. 

1.3 Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om gelijk welke reden als onaanvaardbaar, 

onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard dan heeft deze onuitvoerbaarheid geen invloed op de 

andere bepalingen maar de gebruiksvoorwaarden moeten dan in de mate van het mogelijke in 

overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling ervan worden geïnterpreteerd  en alsof de 

onuitvoerbare bepaling nooit had bestaan. 

 

2. Doelstelling van MyPage, wijzigingen, toegang 

2.1 De algemene  doelstelling van MyPage is  enerzijds om zijn gebruikers de mogelijkheid te bieden  

opdrachten voor de betaling van instandhoudingstaksen en/of proceduretaksen voor octrooien en 

aanvullende beschermingscertificaten uit te voeren en anderzijds om hun octrooiportefeuille  en 

portefeuille van aanvullende beschermingscertificaten en de desbetreffende correspondentie  te 

raadplegen.  

2.2 Het portaal en de diensten waartoe MyPage toegang geeft, zijn gratis. Deze diensten zijn 

toegankelijk voor gebruikers die door de DIE zijn toegelaten en vergen een identificatie door een 

elektronische handtekening in de vorm van een smartcard afgeleverd door het Europees 



octrooibureau en geregistreerd bij de DIE. De gebruiker mag geen misbruik van zijn toegang maken 

(bijvoorbeeld door gegevens door te spelen aan niet-toegelaten derden).  

2.3 De DIE behoudt zich het recht voor om  de toelating van een geregistreerde gebruiker zonder 

voorafgaande kennisgeving  te deactiveren.  Hij informeert deze gebruiker zo spoedig mogelijk 

hierover en geeft hem de redenen van deze deactivering. 

2.4 De DIE stelt alles in het werk om technische defecten te vermijden en om te garanderen dat 

MyPage en de diensten die daarvan afhankelijk zijn 24u/24u, 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. De 

toegang kan bij gelegenheid opgeschort, beperkt of geblokkeerd zijn om werkzaamheden voor 

herstel, onderhoud en voor het installeren van nieuwe diensten of tools uit te voeren . 

 

3. Inzameling van gegevens en informatieveiligheid  

3.1 Door zich te registreren bij MyPage aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de registratie en de 

verwerking van de ingevoerde gegevens.  Alle door de gebruiker verstrekte gegevens worden door 

de DIE verwerkt en geregistreerd voor het doel waarvoor zij ingezameld werden (zie punt 2.1 van 

deze voorwaarden). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en ook niet ter 

beschikking gesteld voor algemene toegang zonder de uitdrukkelijke instemming van de gebruiker 

tenzij dat de DIE verplicht is om deze gegevens ter beschikking  te stellen van de overheid.  

3.2 Het is aan de geregistreerde gebruikers om te waken over de vertrouwelijkheid van hun rekening 

en van hun paswoord om ongeoorloofde toegang tot de rekening te vermijden. De gebruikers 

nemen alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de toegang te 

garanderen en brengen de DIE onverwijld op de hoogte als op ongeoorloofde wijze gebruik van deze 

toegang gemaakt wordt of zou kunnen worden gemaakt.   

3.3 Het is ook de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruikers om de DIE onmiddellijk te 

verwittigen als zij toegang hebben tot gegevens die niet voor hen bestemd zijn. De gebruikers  

verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid van gegevens waartoe zij toegang konden hebben en 

die niet voor hun bestemd zijn, te verzekeren, om deze gegevens niet te gebruiken in gelijk welke 

vorm en, zoals hierboven vermeld, om de DIE onverwijld hierover te informeren met vermelding van 

de betrokken gegevens. 

 

4. Geschillen 

4.1 De geregistreerde gebruiker aanvaardt deze algemene voorwaarden. 

4.2 De werking, de terbeschikkingstelling en het gebruik van MyPage alsook alle klachten en 

geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik van het systeem vallen onder de 

toepassing van het Belgische recht. In geval van geschillen zijn de hoven en rechtbanken van Brussel 

bevoegd.  


