Gebruiksvoorwaarden bij de Applicatie van Mercier Vanderlinden Asset Management
Deze applicatie (de “Applicatie”) is eigendom van Mercier Vanderlinden Asset Management N.V. (MVAM).
MVAM is een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer RPR Antwerpen 0472.814.523, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018
Antwerpen, Lange Lozanastraat 254, onder het prudentieel toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten (FSMA).
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben
tot de Applicatie (“Gebruikers”).
Door de Applicatie te downloaden en te gebruiken, stemt de Gebruiker zonder voorbehoud in met deze
gebruiksvoorwaarden.
MVAM behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Applicatie en deze
gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande mededeling daarvan aan de Gebruiker. De wijziging
wordt van kracht op de datum die in de nieuwe versie vermeld wordt. De laatste versie van deze
gebruiksvoorwaarden is ook steeds beschikbaar op de website van MVAM www.merciervanderlinden.com.
De Gebruiker van deze Applicatie erkent een overeenkomst van vermogensbeheer te hebben afgesloten met
MVAM of, door een persoon die een overeenkomst van vermogensbeheer afsloot bij MVAM te zijn aangeduid
als een bijkomende gebruiker die onder dezelfde voorwaarden toegang kan krijgen tot informatie betreffende
zijn portefeuille.
Alle informatie die via de Applicatie wordt verstrekt, wordt louter ten informatieve titel verstrekt. De stand van
de portefeuille die via de Applicatie kan geconsulteerd worden, stemt niet altijd overeen met de exacte stand
van de portefeuille op het moment dat deze wordt geconsulteerd.
De Gebruiker van deze Applicatie erkent hierbij de risico’s van het gebruik van het internet.
MVMA stelde procedures op ter identificatie van de Gebruiker van deze Applicatie om de vertrouwelijkheid van
de informatie te waarborgen. Zo verbindt MVAM zich ertoe om veiligheidssystemen in te richten en te
handhaven die conform de laatste technologische ontwikkelingen zijn teneinde haar website, haar
informaticasysteem, haar database alsook de gegevensuitwisseling met de Gebruiker te beveiligen tegen de
bekende en opspoorbare vormen van virussen en informaticafraude. Uitgezonderd in geval van opzet of zware
fout van MVAM, kan MVAM geen waarborg verstrekken aangaande de veiligheid van de website en van deze
Applicatie en de Gebruiker aanvaardt de eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.
De Gebruiker verbindt er zich toe de door MVAM ter beschikking gestelde identificatiegegevens met de nodige
zorg te bewaren en het vertrouwelijk karakter ervan te respecteren alsook strikt de beveiligingsmaatregelen na
te leven. Deze identificatiegegevens mogen onder geen enkel beding aan om het even welke derde worden
meegedeeld. Indien misbruik wordt vastgesteld of vermoed, of bij verlies van de identificatiegegevens, dient de
Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met MVAM om de toegang te blokkeren en om nieuwe
identificatiegegevens te bekomen. Ook bij moeilijkheden bij het gebruik van de Applicatie dient de Gebruiker
MVAM onmiddellijk te verwittigen.
De Gebruiker is aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verlies of de diefstal van zijn
identificatiegegevens. MVAM verbindt zich ertoe om, wanneer zij door de Gebruiker verwittigd wordt van het
verlies of de diefstal en voor zover dit technisch mogelijk is, elk nieuw gebruik van de Applicatie op basis van deze
identificatiegegevens, te beletten.
MVAM behoudt zich het recht voor om over te gaan tot blokkering van elke toegang tot de Applicatie (i) na
driemaal verkeerd inloggen en (ii) na het verstrijken van 6 opeenvolgende maanden waarin de Gebruiker niet
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heeft ingelogd op de Applicatie. Om de toegang terug te activeren, zal de Gebruiker MVAM moeten contacteren
via telefoon op het nummer +32 3 270 75 75 of per e-mail aan info@mvam.be.
MVAM behoudt zich het recht voor om over te gaan tot push notificaties. Het privacy beleid van MVAM is steeds
van toepassing.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij MVAM. Elke reproductie van
(een deel van) de Applicatie, informatie op de Applicatie of ander materiaal getoond via de Applicatie, is strikt
verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van MVAM.
De Applicatie is beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de Applicatie is uitsluitend
onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
Mocht de Gebruiker nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze gebruiksvoorwaarden, dan kan de
Gebruiker contact opnemen met MVAM per telefoon op het nummer +32 3 270 75 75 of per e-mail via
info@mvam.be.
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