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ALGEMENE VOORWAARDEN JUBEL.BE 
 
1. Omschrijving en toepassing 

 
Jubel.be is een initiatief van KnopsPublishing en is een hedendaags, innovatief antwoord op de traditionele juridische publicaties. 
 
De rechtsverhouding tussen KnopsPublishing BV, maatschappelijke zetel te Sint-Antoniusstraat 22, 2200 Herentals, ondernemingsnummer 
0891.853.731, verder ‘KnopsPublishing’ genoemd, en Auteur wordt beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden en de 
Overeenkomst waarbij deze een bijlage vormen, en zijn van toepassing op alle geleverde diensten door KnopsPublishing.  
 
De Overeenkomst is van toepassing op elke geleverde bijdrage van de Auteur, zowel in geschreven vorm als in audiovisuele vorm (video, 
podcast, tekst, en anderen). 
 
2. Aanvang en beëindiging  
 
De precieze start- en einddatum wordt in onderling overleg tussen de partijen vastgesteld. KnopsPublishing publiceert de artikelen van de 
Auteur volgens de afspraken en modaliteiten gemaakt in de auteursovereenkomst tussen KnopsPublishing en de Auteur. 
 
Na beëindiging van de overeenkomst wordt de Auteur uit de lijst van auteurs verwijderd. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, 
blijven eerder gepubliceerde artikels van de Auteur beschikbaar op het platform Jubel.be na de beëindiging van de overeenkomst. 
KnopsPublishing behoudt zich het recht voor deze artikels verder te exploiteren. 
 
In geval van contractuele wanprestatie behoudt KnopsPublishing zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de Auteur 
recht heeft op een schadevergoeding uit hoofde van die ontbinding. 
 
Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, 
en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. 
 
3. Kwaliteitscontrole op de aangeboden artikels 
 
KnopsPublishing behoudt zich het recht voor de bijdragen van de Auteur niet te publiceren en/of te verwijderen als deze niet beantwoorden 
aan onderstaande richtlijnen: 
 

a)   De Auteur gaat ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via de dienst www.jubel.be aan te bieden die: 
1. racisme, geweld of haat bevorderen; 
2. vals of misleidend zijn; 
3. inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten; 
4. privacy schenden; 
5. inbreuk maken op enige wet-of regelgeving. 

 
b)  Als onafhankelijk uitgeefplatform, beslist jubel.be autonoom om een artikel slechts te publiceren na goedkeuring en/of    
kwaliteitscontrole. 

 
De Auteur kan niet zelf content rechtstreeks live (online) plaatsen op de site www.jubel.be. De Auteur erkent en aanvaardt dat 
KnopsPublishing de beslissing neemt over de goedkeuring van de content en als enige de content live (online) kan plaatsen op www.jubel.be. 
Bij weigering tot publicatie zal KnopsPublishing de Auteur op de hoogte brengen. 
 
4. Wijziging van de Overeenkomst  
 
Mogelijke wijzigingen aan de Overeenkomst kunnen enkel na onderling overleg tussen Auteur en KnopsPublishing worden aangebracht. 
Afwijkingen van de Overeenkomst zijn enkel mogelijk mits het bijzonder, voorafgaand en schriftelijke akkoord van KnopsPublishing daartoe. 
Zij sluiten de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
De Auteur kan, in geval van een belangrijke wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst zonder bijkomende kosten 
beëindigen, door zijn voornemen dit te doen mee te delen binnen de vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de wijziging van de Algemene 
Voorwaarden.  
 
Bij ontstentenis van reactie binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de mededeling aangaande een wijziging, wordt de Auteur 
geacht de nieuwe Overeenkomst en de nieuwe diensten aanvaard te hebben.  
 
5. Facturatie en betaling 
 
Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur.  
 
Facturen worden elektronisch aan de Auteur bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.  
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Bij protest tegen een factuur zal de Auteur bij gemotiveerd aangetekende brief de factuur protesteren binnen de 8 werkdagen na 
factuurdatum. Bij gebreke hieraan zijn de facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. 
 
Bij gebreke aan betaling bij verval van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar, en een forfaitaire administratieve kost van 150,00 euro. KnopsPublishing houdt 
zich in voorkomend geval het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.  

6. Vrijwaring 

De Auteur is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties die via het Uitgeefplatform Jubel.be worden verspreid. 
KnopsPublishing is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke onjuistheden of uitgedrukte meningen van de Auteur. 

De Auteur vrijwaart KnopsPublishing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade 
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KnopsPublishing toerekenbaar is. 

Indien KnopsPublishing uit dien hoofde door derden mocht aangesproken worden, dan is de Auteur gehouden KnopsPublishing zowel buiten 
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.  

Mocht de Auteur in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KnopsPublishing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd 
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KnopsPublishing en derden daardoor ontstaan komen integraal voor 
rekening en risico van de Auteur. 

7. Aansprakelijkheid 
 
KnopsPublishing verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle verbintenissen van KnopsPublishing zijn in 
principe middelenverbintenissen. De Auteur is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van zijn eigen informatie.  
 
KnopsPublishing is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet-naleven van de Overeenkomst door de Auteur. 
 
8. GDPR en geheimhoudingsplicht 
 
De Auteur engageert zich ertoe de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven. 
 
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en bedrijfsgeheimen, zelfs na de beëindiging van de Overeenkomst, 
geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
9. Exploitatie  
 
De Auteur behoudt de auteursrechten en de secundaire en afgeleide rechten over zijn/haar bijdrage. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de 
morele rechten, het recht van reproductie in digitale vormen, het recht van aanpassing en vertaling, het recht van beschikbaarstelling en 
communicatie aan het publiek, het recht van distributie. 
 
De Auteur verleent KnopsPublishing een exclusieve, onherroepelijke en sub-licentieerbaar licentie op zijn/haar volledige bijdragen, 
zoals hieronder omschreven: 

- KnopsPublishing heeft vanaf aanvang van het contract het recht om de bijdragen te publiceren. 
- De exclusiviteit neemt een aanvang vanaf de publicatie op Jubel.be en geldt voor een periode van twaalf maanden vanaf 

publicatie.Behoudens anders overeengekomen, engageert de Auteur zich om dezelfde bijdragen niet te publiceren op 
concurrerende platformen. De eigen (kantoor)site van Auteur wordt niet als concurrerend platform beschouwd. 

- De Auteur aanvaardt voor de exploitatie van zijn/haar bijdragen het gebruik van de platformen van KnopsPublishing, met name 
en niet limitatief, (open access) Jubel.be, KnopsPublishing.be, en Advocatennet.be.  

- De licentie omvat het recht voor KnopsPublishing om de bijdragen te gebruiken, na toestemming van de Auteur, voor marketing- 
en/of promotiedoeleinden.  

- KnopsPublishing heeft eveneens het recht de bijdragen in sublicentie te geven aan externe partners. 
- De Auteur vrijwaart KnopsPublishing met betrekking tot alle aanspraken van derden aangaande de inhoud en intellectuele rechten 

van zijn/haar bijdragen. 
 
10. Overname, fusie en controlewijziging 
 
KnopsPublishing behoudt het recht om het geheel of een deel van de rechten die voortkomen uit deze Overeenkomst over te dragen aan 
een verbonden onderneming of een derde partij, door een verkoop, schenking of eender welke andere transactie. KnopsPublishing behoudt 
eveneens het recht de rechten over te dragen via de verkoop van een bedrijfstak of een algemeenheid, evenals door een fusie, splitsing of 
andere verrichting en dit zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Auteur. 
 
De Auteur stemt ermee in dat de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden van kracht blijven ingeval een derde partij controle verwerft 
over KnopsPublishing. De Auteur kan de Overeenkomst niet opzeggen omwille van de controlewijziging. In het kader van deze 
Overeenkomst wordt controle gedefinieerd als een minimum van 50% van de stemrechten van aandelen of de mogelijkheid om het beleid 
van de onderneming te sturen. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven eveneens van kracht indien een derde een 
minderheidsbelang verwerft in KnopsPublishing. 
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11. Gedeeltelijke nietigheid 
 
Indien een of meerdere bepalingen, of een zin of een paragraaf hiervan, van huidige Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of 
onafdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bepalingen niet 
aantasten. 
 
12. Bevoegdheid en toepasselijk recht 
 
Alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst met KnopsPublishing worden beheerst door het Belgische recht en behoren tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.  
 
 
 


