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Algemene gebruiksvoorwaarden Time Stamping Service (TSA)

De toegang tot en het gebruik van TSA zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden
("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen
alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze dienst.
Door gebruik van de dienst, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u
hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud
ervan, vragen wij u om deze dienst niet verder te gebruiken.
1. Doel en inhoud van TSA

De dienst wordt aangeboden door een dienstverlener van de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning DG digitale Transformatie en beoogt het ter beschikking stellen van een Time Stamping
Service, die voorziet in het koppelen van een correcte datum en tijd aan elektronische gegevens. De
dienstverlening is bedoeld voor niet commercieel gebruik.
2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u DG Digitale
Transformatie contacteren op het volgende adres: de Federale Overheidsdienst Beleid en
Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel of op
servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02/740.80.27.
3. Aard van de aangeboden dienst

De TSA voorziet in het koppelen van een correcte datum en tijd aan elektronische gegevens
(bijvoorbeeld een document of een transactie). De datum en tijd worden verbonden met de gegevens
door middel van een digitale handtekening waarvan de integriteit wordt gewaarborgd. Een dergelijke
time stamp geeft aldus aan dat een bepaalde set gegevens bestond op een bepaald tijdstip.
De FOD BOSA DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor de dienstverlening op elk moment
stop te zetten en biedt geen enkele garantie dat de dienst geen onderbrekingen ondervindt.
De TSA is onderworpen aan beperkingen betreffende de af te nemen volumes.
De FOD BOSA DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht toe u de toegang tot de dienst te
ontzeggen indien u te grote volumes afneemt.
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Indien u een uitzondering wenst op deze beperkingen, dient u contact op te nemen met de FOD BOSA
DG Digitale Transformatie.
De dienst is gratis in zoverre de gebruiker zicht houdt aan deze gebruiksvoorwaarden en aan de
capaciteitsbeperkingen.
4. Aansprakelijkheid
De FOD BOSA, DG Digitale Transformatie spant zich in om de dienst met alle redelijke middelen te
beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken.
De FOD BOSA, DG Digitale Transformatie kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde
technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan FOD BOSA, DG
Digitale Transformatie niet garanderen dat de toegang tot de dienst niet onderbroken wordt of niet op een
andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.
De FOD BOSA, DG Digitale Transformatie kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld
voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde
dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van
gegevens ten gevolge van het gebruik van de dienst.

5. Wijzigingen
De FOD BOSA, DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds
te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te
nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 30 augustus 2019.

6. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik
van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken
van Brussel bevoegd zijn.

