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BELANGRIJK: LEES ZORGVULDIG 
 

Iedere partij die een ondertekend elektronisch document ontvangt kan vertrouwen op de digitale handtekening, ervan uitgaand 
dat de Certificaathouder geautoriseerd is door middel van een contractuele verbinding, of door wetgeving waarovereenkomstig 
dat Digitale Certificaat is verstrekt, of het handelsrecht in de jurisdictie waarbinnen het digitale Certificaat is verstrekt. 
 
EEN ERKEND VERTROUWENDE PARTIJ IS DE VOORGENOMEN BEGUNSTIGDE VAN DE GARANTIES DIE IN DE GEATORISEERDE 
VERTROUWENDE PARTIJOVEREENKOMST WORDEN BESCHREVEN. 
 
OM EEN ERKEND VERTROUWENDE PARTIJ TE WORDEN, MOET U DE VOORWAARDEN VAN DEZE GEMACHTIGDE 
VERTROUWENDE PARTIJOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) VÓÓR U HET DIGITALE QUOVADISCERTIFICAAT GEBRUIKT, 
GOEDKEURT OF ER ANDERSZINS OP VERTROUWT, LEZEN EN GOEDKEUREN. UW GEBRUIK WORDT TOEGELATEN EN HEEFT 
VORM GEKREGEN DOOR MIDDEL VAN UW GOEDKEURING VAN DEZE OVEREENKOMST. WANNEER U DE VOORWAARDEN VAN 
DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, BENT U GEEN ERKENDE VERTROUWENDE PARTIJ, IEDERE VORM VAN 
VERTROUWEN VAN U IS OP EIGEN RISICO. BINNEN DEZE OVEREENKOMST VALLEN DOOR VERWIJZING IEDER 
CERTIFICAATBELEID EN/OF CERTIFICAAT PRACTICE STATEMENTS WAARNAAR IN HET CERTIFICAAT VERWEZEN WORDT EN 
DE VOORWAARDEN VAN HET TOEPASBARE ROOT CERTIFICAAT BELEID/PRACTICE STATEMENT (CP/CPS) TE VINDEN OP 
http://www.quovadisglobal.nl/documenten.  
 
 
VAN DE TERMEN MET HOOFDLETTERS DIE NIET IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN GEDEFINIEERD IS DE BETEKENIS 
GESPECIFICEERD IN DE CP/CPS. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Vertrouwen: Een Erkend Vertrouwende partij mag Certificaten en hun overeenkomstige openbare sleutels slechts 

gebruiken voor gemachtigde en rechtmatige doeleinden en louter ondersteunend in transacties of communicatie die 
door de QuoVadis Public Key Infrastructure (PKI) worden gesteund. 

 
Een Erkend Vertrouwende partij zal geen vertrouwen op een Certificaat plaatsen tenzij de omstandigheden van dit 
voorgenomen vertrouwen een redelijk vertrouwen betreft en de acties van deze Erkend Vertrouwende partij op 
een andere manier overeenkomen met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. 

  
 Voor deze Overeenkomst, zal de term "Redelijk Vertrouwen " betekenen; 
 

(a) dat de kenmerken van het Certificaat waarop wordt vertrouwd en het niveau van zekerstelling in de Identificatie 
en Authentificatie die door het Certificaat wordt verstrekt in alle opzichten geschikt zijn voor het risiconiveau en het 
vertrouwen dat op dat certificaat is geplaatst door de Erkend Vertrouwende partij; 

 
(b) dat de Erkend Vertrouwende partij, op het tijdstip van dit vertrouwen, het Certificaat heeft gebruikt voor geschikte 
doeleinden en zich houdt aan datgene dat door de CP/CPS is toegestaan en binnen de wet- en regelgeving van de 
jurisdictie waarbinnen de Erkend Vertrouwende partij valt; 

 
(c) dat de Geautoriseerde Vertrouwende partij, op het moment van het vertrouwen, heeft gehandeld in goeder trouw 
en op een manier die gepast is bij alle omstandigheden die bekend waren, of redelijkerwijs geacht konden worden 
bekend te zijn, aan de Geautoriseerde Vertrouwende partij; 

 
(d) dat het Certificaat, bedoeld om op te vertrouwen, (en ieder Certificaat in het Certificaatpad naar het QuoVadis 
Root Certificaat) geldig is en niet is ingetrokken, dat de Erkend Vertrouwende partij verplicht is om de status van dat 
Certificaat te controleren door gebruik van het QuoVadis-database, de QuoVadis Certificate Revocation List (CRL) of 
de Responder van het QuoVadis Online Certificate Status Protocol (OCSP); 

 
(e) dat de Erkend Vertrouwende partij, op het tijdstip van het vertrouwen, in elk geval de Digitale Handtekening heeft 
geverifieerd; 

 
(f) dat de Erkend Vertrouwende partij, op het tijdstip van het vertrouwen, heeft geverifieerd dat de Digitale 
Handtekening binnen de geldigheidsduur van het Certificaat, waarop wordt vertrouwd, is gecreëerd; 

 
(g) dat de Erkend Vertrouwende partij er middels het gebruik van betrouwbare applicatiesoftware voor zorgt dat de 
ondertekende gegevens niet zijn veranderd na ondertekening; 

 
(h) dat de handtekening wordt vertrouwd en de gevolgen van de handtekening correct worden weergegeven door het 
gebruik van betrouwbare applicatiesoftware; 

 
(i) dat de identiteit van de Certificaathouder correct is weergegeven door het gebruik van betrouwbare 
applicatiesoftware; en  

 
(j) dat wijzigingen die optreden na beveiligingsveranderingen geïdentificeerd worden door het gebruik van 
betrouwbare applicatiesoftware. 

 
Noot: Indien de omstandigheden vragen om additionele zekerstelling, is het uw verantwoordelijkheid dergelijke  
zekerstelling te verkrijgen.  
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De Certificaten die door QuoVadis PKI zijn uitgegeven zijn niet ontwikkeld, bedoeld of goedgekeurd voor gebruik of  
wederverkoop als zijnde controlemateriaal onder riskante omstandigheden of voor het gebruik dat een  
storingsbeveiligde handeling vereist zoals het besturen van nucleaire faciliteiten, communicatie- of  
navigatiesystemen van vliegtuigen, systemen van luchtverkeerscontrole of de systemen van wapencontrole, waarbij  
storing direct zou kunnen leiden tot dood, persoonlijke verwondingen of hevige milieuschade. QuoVadis en zijn  
Certificaatautoriteiten en Registratieautoriteiten zijn niet verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid  
van Certificaatgebruik. U gaat als Erkend Vertrouwende Partij akkoord dat u Certificaten niet vertrouwt of  
gebruikt buiten de voorwaarden die door deze overeenkomst zijn gesteld. 

 
U erkent en stemt ermee in, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, dat daar waar een transactie  
vereist is schriftelijk te zijn, een bericht of ander verslag die een digitale handtekening bevat, verifieerbaar met  
verwijzing naar een Certificaat niet minder geldig, geschikt en uitvoerbaar is, dan wanneer ditzelfde bericht of verslag  
op papier zou zijn geschreven en getekend. Behoudens toepasselijke wetgeving, zal een digitale handtekening of een  
transactie die met referentie naar een Certificaat is gedaan, passend zijn ongeacht de geografische locatie waar de  
digitale handtekening is uitgegeven of de digitale handtekening is gecreëerd of gebruikt, en ongeacht de geografische  
locatie van de bedrijfsplaats van de Issuing Certificate Authority of Certificaathouder. 

 
 
2.      Garanties QuoVadis: QuoVadis garandeert de Erkend Vertrouwende partij die redelijkerwijs op een Certificaat 

vertrouwen; 
 

(a) dat alle informatie in, of door verwijzing opgenomen is in, nauwgezet is, met uitzondering van niet-bevestigde  
               Certificaathouderinformatie;  
 

(b) dat de Certificaten, die in het QuoVadis- gegevensbestand verschijnen, aan het individu of de organisatie zijn  
verstrekt die in het Certificaat als Certificaathouder wordt genoemd, en dat de Certificaathouder het Certificaat  
heeft geaccepteerd door het te downloaden van een website of middels een mailbericht, waar het Certificaat is  
bijgesloten, dat aan de Certificaathouder is verzonden; en  

 
(c) dat de entiteiten die de Certificaataanvraag goed hebben gekeurd en het Certificaat hebben uitgegeven  

wezenlijk aan de voorwaarden van de QuoVadis CP/CPS hebben voldaan bij uitgifte van het Certificaat.  
 

Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze overeenkomst, verstrekt QuoVadis geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, 
voor enige goederen of diensten (inclusief, zonder beperking, software of raadplegende diensten) die zij aanbiedt 
conform deze overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot;  

 
(d) de geïmpliceerde garantie op verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel; 

 
(e) enige garantie betreffende het succes, de implementatie, and de werking van het QuoVadis PKI, inclusief of de  
     diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. 

 
Noot: Het is mogelijk dat enige van de bovenstaande uitsluitingen niet op U van toepassing zijn afhankelijk van of  
deze toegestaan zijn binnen de jurisdictie. 

 
3. Beperking van aansprakelijkheid: Deze sectie is van toepassing op de aansprakelijkheid binnen contract (inclusief  

garantiebreuk), onrechtmatigheid (inclusief verwaarlozing en/of strikte aansprakelijkheid), en enig ander wettelijke of  
billijke vorm van vordering. Als u enige vordering, actie, aanklacht, arbitrage of andere vorm van vervolging  
aanspant, gerelateerd aan diensten die onder deze sectie zijn verleend, en voor zoverre toegestaan door toepasbare  
wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van QuoVadis, wat betreft schade door u en derde partijen geleden  
door enig gebruik of vertrouwen op een specifiek Certificaat, beperkt zijn, in het geheel, tot de bedragen die uiteen  
zijn gezet in het QuoVadis Certificate Policy/Certification Practice Statement geïdentificeerd binnen het  
Certificaat.  

 
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn cumulatief en zullen hetzelfde zijn, ongeacht de hoeveelheid digitale 
handtekeningen, transacties of vertrouwende partijen vorderingen die gerelateerd zijn aan een dergelijk Certificaat. 
QuoVadis zal NIET VERPLICHT ZIJN meer te betalen dan de totale aansprakelijkheidsbeperking voor elk Certificaat 
waarop wordt vertrouwd. 

 
4. Opmerkingen: Alle opmerkingen, eisen of andere vormen van communicatie in het kader van deze overeenkomst 
 aan QuoVadis dienen schriftelijk te worden ingediend aan: Attn: Compliance, QuoVadis Limited, Suite 1640, 48 Par  

La Ville Road, Hamilton, HM11 Bermuda, of middels elektronische mail ondertekend met een QV-Certificaat aan  
compliance@quovadisglobal.com. 

 
5. Overmacht: Geen van beide partijen binnen deze overeenkomst zal verantwoordelijk zijn aan enig andere partij voor 

enige vertraging in prestatie of gebrek daaraan, welke is toe te schrijven aan oorzaken buiten de redelijke controle 
van de partijen. 

 
6.  Voorwaarde: Deze overeenkomst zal toepasbaar zijn voor de duur waarop u op een Certificaat kunt vertrouwen, de 

QuoVadis OCSP-dienst kunt gebruiken, toegang hebt tot de QuoVadis database, of CRL-lijst of deze kunt gebuiken, en 
betreffende onderwerpen binnen deze overeenkomst. 
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7. Toepasselijk Recht: De verhoudingen tussen de deelnemers zullen worden beslecht binnen het rechtssysteem dat 
toepasbaar is binnen de voorwaarden van het contract dat is aangegaan. Over het algemeen kan deze als volgt 
worden samengevat; 

  
(a) een geschil tussen de Root Certification Authority en een Issuing Certification Authority wordt behandeld binnen 

de wetgeving van Bermuda. 
(b) Een geschil tussen een Issuing Certification Authority en een Registration Authority wordt behandeld binnen de 

wetgeving van de Issuing Certification Authority. 
(c) Een geschil tussen de Issuing Certification Authority en een Erkende Vertrouwende Partij zal behandeld worden 

onder de toepasbare wetgeving van de Issuing Certification Authority. 
 

 
 
 

Enige controverse of eis tussen twee of meerdere deelnemers van de QV-PKI (voor deze doeleinden zal QuoVadis een  
“deelnemer binnen de QV-PKI worden geacht) die voortkomt uit of betrekking heeft op deze overeenkomst zal  
worden doorverwezen naar een arbitragerechtbank op de wijze die is uiteengezet in de QuoVadis CP/CPS. 

 
8. Volledige Overeenkomst: deze overeenkomst vormt het volledige inzicht en de instemming tussen u en  

QuoVadis, met betrekking tot de beschouwende transacties, en overstijgt enige en alle eerdere of gelijktijdige 
mondelinge of geschreven beschrijving, regeling, overeenkomst of communicatie tussen u en QuoVadis betreffende  
de inhoud hiervan. Geen van de partijen vertrouwt op enige garantie, beschrijvingen, verzekeringen of  
aansporingen die hierin niet uitdrukkelijk uiteen zijn gezet. 
 

Voor gekwalificeerde Certificaten, in overeenstemming met het Nederlandse “besluit elektronische 
handtekeningen”, zullen alle geschillen worden behandeld onder de Nederlandse wetgeving.  


