
E-commerce University - legal module

Met ons nieuwe concept, de e-commerce University, geven we je de kans om op een degelijke, 
diepgaande en intensieve manier bij te benen op het vlak van e-commerce. De allereerste module van 
de e-commerce University behandelt alle juridische aspecten van online handel. 
 
ZEVEN VORMINGEN 
In twee halve dagen geven 5 topadvocaten van het vermaarde CMS De Backer je vorming en 
begeleiding bij de volgende juridische onderdelen: 
• e-commerce wetgeving, distributie- en concurrentierecht 
• marktpraktijken (online verkoopspromoties, reclame per e-mail, verkoop op afstand) 
• sociale media en privacy 
• disclaimers en algemene voorwaarden 
• gebruik van merken, domeinnamen, search engine optimization en AdWords 
• Bescherming website, software en databanken 
• fiscale aspecten van e-commerce 
 
Elk juridisch onderdeel wordt stevig onderbouwd zodat de deelnemers het nodige referentiekader 
wordt bijgebracht en de meest voorkomende pijnpunten geïdentificeerd worden. Elk onderdeel 
bestaat uit een voordracht van 45 minuten met ruimte voor discussie en vragen.  
 
ACHT MODELCONTRACTEN 
De voordrachten worden versterkt met modelcontracten die op de Exclusive website van Comeos ter 
beschikking worden gesteld. Een exclusief voordeel voor Comeos leden dus. In concreto gaat het over 
volgende modelcontracten: 
• privacyclausule 
• online wedstrijdreglement 
• algemene voorwaarden 
• disclaimer en intellectuele rechten 
• hosting overeenkomst 
• onderhoudscontract website 
• reclameovereenkomst voor banners 
• logistieke overeenkomst (shipping and handling) 
 
LEDENVOORDEEL 
Doe je na afloop een beroep (in in België en/of Luxemburg) op de diensten van CMS De Backer, krijg je 
bovendien 5 procent korting op de geldende standaardtarieven. Bestaande cliënten van CMS De Backer 
kunnen ook van de korting genieten indien zij vragen hebben naar aanleiding van het e-commerce 
project, doch niet voor lopende zaken of niet-verwante zaken. CMS De Backer is de preferred legal 
partner van Comeos. 
 
 

 
om je in te schrijven. 

 
Programma - dinsdag 26 februari 2013 

Page 1 of 3Comeos vzw / asblComeos vzw / asblComeos vzw / asblComeos vzw / asbl
8 Avenue E. Van Nieuwenhuyselaan • 1160 Brussel / Bruxelles
T 02 788 05 00 • F 02 788 05 01 • www.comeos.be



 
tot 13.00 Welkomkoffie 

 
13.00 
 

E-commerce wetgeving, distributie- en concurrentierecht 
Stijn Claeys - senior medewerker 
(Nederlandstalig) 
 

14.00 
 
 
 

Marktpraktijken (verkoopspromoties online, reclame per e-
mail, verkoop op afstand) 
Tom Heremans - vennoot 
(Nederlandstalig) 
 

15.00 Netwerkpauze 
 

15.30 
 
 

Social media en privacy  
Renaud Dupont - vennoot 
(Franstalig) 
 

16.30 
 

Disclaimers en algemene voorwaarden 
Marie Canivet - senior medewerker 
(Franstalig) 
 

vanaf 17.30 Netwerkreceptie met hapjes 
 

 
Programma - donderdag 28 februari 2013 
 
 
12.00 Walking Lunch 

 
14.00 Gebruik van merken, domeinnamen, search engine 

optimization en AdWords 
Tom Heremans - vennoot 
(Nederlandstalig) 
 

15.00 Bescherming website, software en databanken 
Renaud Dupont - vennoot 
(Franstalig) 
 
 
 

16.00 Fiscale aspecten van e-commerce 
Olivier Querinjean - vennoot 
(Franstalig) 
 
 

vanaf 17.00 Netwerkreceptie met hapjes 
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Praktische informatie 
   
Datum Dinsdag 26 en donderdag 28 februari 2013 

 
Uurregeling Dinsdag van 13 tot 17 uur 30 

Donderdag van 12 tot 17u00 
 

Locatie Comeos 
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8,  
1160 Brussel 
 
Ruime parking bij Carrefour (P + 2 ) 
 
Bereken je reisweg tot bij Comeos 
 
Gedetailleerd toegangsplan 
 

Deelname Leden : 199 euro (btw inclusief) 
Niet-leden: 399 euro (btw inclusief) 

De factuur volgt na het event.  
 

Contact Pieter Van Bastelaere (0486 30 65 32) 
 

   
   

 
 
 
 
 
 

om je in te schrijven. 
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