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ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE DECATHLON.BE (AGV)

Woord vooraf

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna "AGV") worden gesloten tussen elke internetgebruiker die
surft of toegang heeft tot de functies van de Website (hierna "de Internetgebruiker" of de “Cliënt” naar wie
wordt verwezen met "u" of "uw") en DECATHLON.

De website "www.decathlon.be" (hierna "de Website" of de “Marketplace”), wordt uitgegeven en beheerd
door DECATHLON Belgium, een naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd
in de Jules Bordetlaan 1 in 1140 EVERE en die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0449.296.278 (hierna "DECATHLON").

DECATHLON is onderdeel van het "Decathlon-netwerk", wat verwijst naar DECATHLON SE (Europese
vennootschap met een kapitaal van 10 450 000 euro - 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d'Ascq
Cedex - RCS Lille Métropole 306 138 900), en alle andere ondernemingen waarvan deze rechtstreeks of
onrechtstreeks minstens 10% van het kapitaal of van de stemrechten bezit (hierna "DECATHLON-filialen"
of "Ondernemingen van het DECATHLON-NETWERK").

De gebruiker van de Marketplace wordt gedefinieerd als de onafhankelijke professionele handelaar die
zich heeft aangesloten bij de Marketplace-service (hierna de "PARTNER" of de "Gebruiker").

Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de AGV door de Gebruiker.
Deze AGV kunnen op elk moment op de Website worden geraadpleegd en staan onderaan de pagina. De
versie van de AGV die van toepassing is, is de versie die van kracht is op de dag van de navigatie.

I – DOOR DE WEBSITE AANGEBODEN FUNCTIES EN ROL VAN DECATHLON

1- Door de Website aangeboden functies

Vanaf de Webite kan de Gebruiker met name:

● de sportartikelen, vrijetijdsartikelen en wijlzijnsartikelen, nieuw, opgeknapt, of tweedehands, en
diensten in verband met sport en welzijn die worden aangeboden door de PARTNERS van
DECATHLON en het DECATHLON-NETWERK ontdekken;

● aankopen doen volgens de voorwaarden vastgelegd in de Algemene Verkoopvoorwaarden (ook
"AVV" genoemd) van de Website, die eventueel worden aangevuld met de algemene
verkoopvoorwaarden van de PARTNER;

● Publiceren van beoordelingen van artikelen die op de Website worden verkocht (na aankoop of
gebruik van een product of dienst);

● Publiceren van foto's en/of video's met betrekking tot artikelen die op de Website worden
verkocht;

● deelnemen aan de verschillende spelletjes en wedstrijden die op de Website doorgaan, enz.

De lijst met functies wordt louter ter informatie gegeven. De Website behoudt zich het recht voor om
functies toe te voegen of tijdelijk of definitief stop te zetten, zonder toestemming van de Internetgebruiker.

De Website kan in het Frans en het Nederlands worden geraadpleegd, en elk contract dat via de Website
wordt gesloten, kan in het Frans of het Nederlands worden gesloten.

2- De rol van Decathlon

Op de DECATHLON-Website kunnen twee rollen worden vervuld:
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● DECATHLON als verkoper: De website www.decathlon.be is de commerciële website waar
DECATHLON de producten uit zijn catalogus verkoopt (producten van DECATHLON-merken en/of
producten van merken van derden). DECATHLON is in dit geval de verkoper en de rechtstreekse
medecontractant van de Klant.

● DECATHLON als exploitant van de Marketplace: DECATHLON biedt onafhankelijke verkopers die
aan bepaalde criteria voldoen ("PARTNERS" of "Gebruikers") een professionele
bemiddelingsdienst aan via zijn Marketplace (hierna de "Dienst" genoemd). Deze Dienst stelt de
consument in staat zich op de hoogte te stellen van de aanbiedingen van PARTNERS en een
bestelling te plaatsen. In dit geval komt het verkoopcontract rechtstreeks en uitsluitend tot stand
tussen de PARTNER en de Klant. DECATHLON komt niet tussen in de totstandkoming van de
verkoopovereenkomst. De PARTNER is onafhankelijk in het bepalen van zijn prijzen, in de
voorstelling van zijn producten en de inhoud van zijn productfiches. DECATHLON is slechts een
tussenpersoon die een bemiddelingsoplossing biedt om PARTNERS en Klanten met elkaar in
contact te brengen.

Om toegang te krijgen tot de Marketplace Dienst moet de PARTNER een overeenkomst hebben
gesloten met DECATHLON, waarvan deze AGV, net als de AVV van de Website, integraal deel
uitmaken en waarin de voorwaarden van de relatie tussen DECATHLON en de PARTNER zijn
vastgelegd. DECATHLON ontvangt een vergoeding van de PARTNER als tegenprestatie voor het
ter beschikking stellen van de Marketplace Dienst. Om zijn verzoek te verzenden, kan PARTNER
de pagina op de Website gebruiken Partner worden.

II - ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

II.1. Toepassingsgebied

Elk bezoek en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze AGV en impliceert de
onvoorwaardelijke aanvaarding van de AGV door de Internetgebruiker en de Gebruiker.

DECATHLON behoudt zich het recht voor om de op de Website aangegeven voorwaarden, waaronder deze
AGV, op elk moment te wijzigen. De AGV die van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de Website op
het moment dat die wordt gebruikt. Het is dus aanbevolen de AGV regelmatig te raadplegen.

De term "Gebruik" omvat alle door de Internetgebruiker en de Gebruiker uitgevoerde handelingen van
zodra hij toegang krijgt tot de Website, met inbegrip van de loutere raadpleging, ongeacht het soort
verbindingsmiddel (computer, tablet of smartphone), het type verbinding (privéverbinding, verbinding van
een derde of openbare wifi) en de plaats van verbinding (België of het buitenland).

II.2. Toegangsvoorwaarden tot de Website en de diensten

De Website is uitsluitend voorbehouden aan Internetgebruiker en de Gebruikers die de hoedanigheid van
een consument hebben en er met een normale frequentie gebruik van maken. De Website is
voorbehouden aan meerderjarige consumenten en aan minderjarigen met ouderlijke toestemming. In elk
geval raadt de Website elke persoon die verantwoordelijk is voor een minderjarige aan om het gebruik van
de Website door die minderjarige te controleren.

Het gebruik van of de omgeleide toegang tot de Website is ten strengste verboden voor natuurlijke of
rechtspersonen die de Website voor professionele doeleinden of in het kader van een bijkomende
beroepsactiviteit gebruiken.

De toegang tot bepaalde door de Website aangeboden diensten kan afhankelijk worden gemaakt van het
aanmaken van een account, waarvoor de Internetgebruiker informatie moet meedelen die het mogelijk
maakt om hem te identificeren. De Internetgebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige

https://www.decathlon.be/nl/landing/marketplace-b2b/_/R-a-marketplace-b2b
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identiteitsgegevens te verstrekken en verbindt zich er eveneens toe geen identiteit van derden
onrechtmatig aan te nemen. Gebeurt dit toch, dan behoudt de Website zich het recht voor om de account
niet te bevestigen, te schorsen of te verwijderen.

II.3. Niet toegestaan gedrag op de Website

Door gebruik te maken van de Website en de door DECATHLON en de PARTNERS aangeboden online
diensten, in het bijzonder de diensten die aan de Internetgebruiker toelaten om inhoud op de Website te
plaatsen, verbindt de Internetgebruiker er zich ertoe om zich ervan te onthouden:

● illegale handelingen te stellen;
● persoonsgegevens van andere gebruikers van de Website of de online diensten onrechtmatig te

verwerken, de identiteit van een derde aan te nemen of persoonsgegevens en andere persoonlijke
informatie over een derde te verspreiden of te publiceren, met welke middelen ook;

● rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijke, beledigende, racistische, haatdragende,
revisionistische, immorele, privacyschendende boodschappen of afbeeldingen te verspreiden of
te publiceren;

● rechtstreeks of onrechtstreeks informatie te verspreiden of te publiceren omtrent zijn politieke,
filosofische of religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele
geaardheid of enige andere persoonlijke informatie;

● inhoud of boodschappen voor rekening van derden te verspreiden of te publiceren;
● inhoud of boodschappen te verspreiden die de belangen van DECATHLON of van een PARTNER

schaden of kunnen schaden.

III. INHOUD OP DE WEBSITE PLAATSEN

III.1 Om de interactie tussen de Internetgebruikers te bevorderen, kan de Website hen verschillende
diensten en modules aanbieden waarmee ze inhoud op de Website kunnen plaatsen. Voor de doeleinden
van deze AGV, wordt "Inhoud" omschreven als elke element dat door de Gebruiker op de Website wordt
geplaatst, zoals tekst, commentaar, afbeeldingen, foto's, video's of elk soort bestand, ongeacht de inhoud
of de vorm ervan.

III.V.2 De Internetgebruiker is verantwoordelijk voor alles wat er in zijn naam en vanaf zijn
informatieterminal gebeurt. De Internetgebruiker verbindt zich ertoe de Website onmiddellijk in te lichten
indien hij reden zou hebben om te vermoeden dat zijn schuilnaam of e-mailadres gekend is of zou kunnen
zijn door een persoon die geen toelating heeft voor het gebruik ervan. De Website wijst alle
aansprakelijkheid van de hand indien persoonsgegevens van een Gebruiker door een niet-gemachtigde
derde worden gebruikt.

III..3 De Website mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. In geen
geval mag de Internetgebruiker op de Website commerciële informatie meedelen of handel drijven, onder
welke vorm en in welke hoedanigheid dan ook.

IV. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

IV.1 Door DECATHLON en de PARTNERS op de Website gepubliceerde Inhoud

De Inhoud op de Website, onder meer teksten, foto's, illustraties en presentaties, is onderworpen aan
eigendomsrechten en wordt beschermd inzake intellectuele eigendom, met name auteursrechten,
ontwerpen en modellen, merken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databanken.
DECATHLON en haar PARTNERS blijven eigenaar van al die Inhoud en de bijbehorende rechten.
DECATHLON en haar PARTNERS kennen de Internetgebruikers op die Inhoud een beperkte,
niet-exclusieve, herroepbare licentie toe, zonder het recht om onderlicenties te verlenen en louter voor
toegang tot, surfen op en gebruik van deze Website. Deze licentie kent de Gebruikers geen enkel ander
recht toe, zeker niet voor de commerciële exploitatie van deze Inhoud.
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Bedrijfsnamen, merken en onderscheidende tekens die op de Website voorkomen, zijn beschermd door
het Belgische en internationale recht. Elk gebruik, elke reproductie, verspreiding of weergave van deze
tekens, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan.

IV.2 Door de Internetgebruiker gepubliceerde Inhoud

Alle Inhoud (meer bepaald tekst, commentaar, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, werken enzovoort),
die eventueel onderworpen is aan eigendomsrechten, intellectuele eigendom, beeldrecht of een ander
privatief recht, blijft eigendom van de Internetgebruiker, onder voorbehoud van de beperkte rechten die
door de hieronder beschreven licentie aan DECATHLON en haar PARTNERS worden toegekend of door de
toepassing, voor elk geval afzonderlijk, van andere vooraf aanvaarde specifieke voorwaarden voor
specifieke diensten die mogelijk beschikbaar zijn op de Website of aanverwante diensten. Het staat de
Internetgebruikers vrij om dergelijke Inhoud al dan niet op de Website te publiceren en ze aanvaarden dat
deze Inhoud openbaar en vrij toegankelijk worden, in het bijzonder op het internet. Ze erkennen, verbinden
zich ertoe en garanderen dat ze beschikken over alle nodige rechten en toelatingen voor een dergelijke
publicatie op de Website, met name in hoofde van de geldende wetgeving en de rechten in verband met
privacy, eigendom, intellectuele eigendom, beeld, overeenkomsten of rechten van elke andere aard. De
Gebruikers zijn zich ervan bewust dat ze door een dergelijke publicatie op de Website aansprakelijk
worden als editor van de Inhoud in de zin van de wet en kennen op deze Inhoud voor de duur van de
publicatie aan DECATHLON een exclusieve, kosteloze, wereldwijde licentie toe, met inbegrip van het recht
op reproductie, voorstelling, uploaden, weergave, overdracht, opslag en het recht om onderlicenties te
verstrekken aan haar filialen, technische partners en aan andere Gebruikers van de Website.

De Internetgebruikers geven eveneens toelating om hun naam aan de Inhoud te verbinden en aanvaarden
dat deze verbinding niet altijd wordt gemaakt. De Gebruikers stemmen er door hun publicatie mee in dat
bepaalde Inhoud automatisch toegankelijk wordt op het internet, met name op andere websites en/of
blogs en/of webpagina's van het DECATHLON-NETWERK, met inbegrip van de sociale netwerkpagina's
van DECATHLON of van de Gebruikers van de DECATHLON-websites die bepaalde inhoud mogen delen.
De Gebruikers kunnen DECATHLON vragen om hun publicatie te stoppen.

V. AANSPRAKELIJKHEID

V.1 Aansprakelijkheid van de Website en op de Website

V.1.1 Het raadplegen en gebruiken van de Website gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de
Internetgebruiker. De Website kan links naar derde websites hosten. Als de Internetgebruiker deze links
aanklikt, erkent hij dat DECATHLON de inhoud ervan niet kan waarborgen en aanvaardt hij bijgevolg dat hij
er op eigen risico naartoe surft. Bijgevolg kunnen DECATHLON en het DECATHLON-NETWERK niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van de
Website en de informatie die deze bevat. De Internetgebruiker wordt er daarnaast van in kennis gesteld
dat DECATHLON tijdelijk de toegang tot de Website kan onderbreken om technische redenen, met name
voor het onderhoud ervan. De Internetgebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en verzaakt aan elke
vordering in dat verband. Het gebruik van de Website door de Gebruiker impliceert de kennis en de
aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de technologieën eigen aan het internet, meer
bepaald wat betreft de responstijden om de server die de Website host te raadplegen of te bevragen, de
technische prestaties, het risico op onderbreking en in het algemeen elk risico dat hoort bij het doorsturen
van gegevens.

Bijgevolg kan DECATHLON, en meer algemeen het DECATHLON-NETWERK, onder geen enkele
omstandigheid en zonder dat deze lijst beperkend is, aansprakelijk worden gesteld voor:

● informatie geraadpleegd op de Website die niet online zou zijn gezet door DECATHLON;
● slechte werking van het internet waardoor de Website niet naar behoren werkt;
● verlies van gegevens;
● slechte werking van enige software;
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● gevolgen van computervirussen, bugs, anomalieën of defecten;
● alle schade veroorzaakt aan de computer van de Internetgebruiker.

V.1.2. De activiteit van DECATHLON op de Website blijft beperkt tot het met elkaar in contact brengen van
de Internetgebruikers en de PARTNERS en het hosten van de door hen gepubliceerde Inhoud.
DECATHLON kan als host niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten of Inhoud opgeslagen op de
Website. De Website kan dus elke onwettige of duidelijk onwettige inhoud verwijderen zonder
voorafgaande verwittiging of opzegging. Bijgevolg is DECATHLON niet verplicht om a priori controle uit te
oefenen op de kwaliteit, betrouwbaarheid, echtheid of rechtmatigheid van de door de Gebruikers
geplaatste Inhoud.

VI.2 Aansprakelijkheid van de Internetgebruiker

VI.2.1 Door de Website te gebruiken aanvaardt de Internetgebruiker dat hij DECATHLON en het
DECATHLON-NETWERK ontslaat van enige aansprakelijkheid en hen vrijwaart tegen elke rechtstreekse en
onrechtstreekse schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit:

● Elke vordering van een derde betreffende enige in zijn naam geplaatste Inhoud, met name wegens
het schenden van rechten op de Inhoud die de Internetgebruiker op de Website plaatst of wegens
persmisdrijven die verband houden met op de Website verstuurde of gepubliceerde elementen;

● Elke activiteit betreffende deelname op de Website die indruist tegen deze algemene
voorwaarden, dus ook voor bedrieglijke doeleinden;

● Schending van deze AGV.

VI.2.2 DECATHLON wil haar Internetgebruikers vragen om goed na te denken vooraleer ze Inhoud zoals
opnames of andere foto's van hen publiceren.
DECATHLON vestigt de aandacht van haar Internetgebruikers op de noodzaak om foto's, afbeeldingen of
video's te publiceren of te delen die respectvol zijn en de sportethiek en de waarden van DECATHLON en
het DECATHLON-NETWERK eerbiedigen. Elke niet-conforme Inhoud wordt systematisch van de Website
verwijderd.

VII. VERWIJDERING VAN DOOR INTERNETGEBRUIKERS GEPLAATSTE INHOUD

VII.1 DECATHLON kan elke inschrijving opzeggen en/of elk profiel en/of elke Inhoud en/of elke op de
Website gepubliceerde informatie verwijderen en/of het gebruik en/of de toegang tot de Website
verbieden van zodra zij te weten komt dat de Internetgebruiker deze AGV niet naleeft of omwille van
technische redenen. Deze wijziging of verwijdering kan te allen tijde gebeuren zonder voorafgaande
opzegging, kennisgeving of verwittiging, naar volledig goeddunken van DECATHLON.

VII.2 De Internetgebruiker beschikt eveneens over de mogelijkheid om de op de Website geplaatste
Inhoud te laten verwijderen. De Gebruiker zal daartoe via de klantendienst van DECATHLON vragen om de
Inhoud in te trekken. Die aanvraag moet verplicht vergezeld zijn van informatie die toelaat de bedoelde
Inhoud te identificeren: naam, voornaam, e-mailadres gebruikt voor het plaatsen van de Inhoud, jaar van
plaatsing, titel van de Inhoud.

Elke gegronde en wettige aanvraag wordt zo snel mogelijk door DECATHLON verwerkt zonder dat deze
laatste de onmiddellijke verwijdering van de toegang tot de Inhoud kan garanderen. De Gebruiker erkent
dat DECATHLON hiervoor geenszins aansprakelijk kan worden gesteld, met name voor de termijn die
nodig is om zijn aanvraag te verwerken, technische beperkingen of de materiële onmogelijkheid om
daaraan te voldoen, in het bijzonder wanneer de Inhoud door derden overgenomen zou zijn.

VIII. INTEGRALITEIT

Indien één of meer bepalingen van de AGV ongeldig of nietig wordt/worden verklaard door toepassing van
een wet of reglement of door een definitieve juridische of bestuurlijke beslissing, blijven de andere
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bepalingen onverminderd van kracht. DECATHLON zal er alles aan doen om die bepaling zo snel mogelijk
te vervangen door een geldige bepaling met een draagwijdte die zo dicht mogelijk aanleunt bij de
bedoeling van deze AGV. Het feit dat DECATHLON tijdelijk of definitief niet geëist heeft dat een bepaalde
bepaling van deze voorwaarden wordt toegepast, mag in geen geval worden gezien als een verzaking aan
die bepaling.

IX. RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil ingevolge de interpretatie en uitvoering van deze AGV valt onder de exclusieve
rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke
arrondissement Brussel bevoegd.

Enkel het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van dwingende buitenlandse bepalingen.

***


