VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE
(Disclaimer)
Het gebruik van de website www.vanhout.be (hierna “website” genoemd), is onderworpen aan de
hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze
voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van
kracht zijn op het ogenblik van verbinding. De website is eigendom van de N.V. Vanhout, met hoofdzetel
te Lammerdries 12 te 2440 Geel ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0439 714 361 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
We besteden veel aandacht aan de website. Ondanks deze inspanningen kunnen we niet garanderen
dat de informatie op de website volledig, correct, nauwkeurig en/of up-to-date is. Deze gegevens mogen
dus enkel als algemene informatie worden gebruikt. We zien af van alle aansprakelijkheid voor (in)directe
schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie die ter beschikking is gesteld via de
website. De website kan bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van
derden bevatten. De Onderneming is daarvoor in geen enkel geval aansprakelijk. Bovendien behouden
wij ons het recht voor om de inhoud van de website op ieder ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan
te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Het gebruik van de website verleent aan de gebruiker geen enkele intellectuele-eigendomsrechten. De
inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie zijn de exclusieve intellectuele eigendom
van de Onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, het ontwerp, de
teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere merken die erop gepubliceerd zijn, zijn
beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere toepasselijke reglementen en
mogen niet worden gekopieerd in welke vorm of via welk middel ook, behoudens voorafgaand schriftelijk
akkoord van de Onderneming.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Onze Onderneming ziet toe op de naleving van haar verplichtingen inzake bescherming van de privacy
en persoonsgegevens. Voor meer informatie, raadpleeg onze “Informatie over de Bescherming van
Persoonsgegevens” op de website, via deze link www.besix.com/legal-disclaimer/.

COOKIES
De website kan gebruikmaken van cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen om het gebruik
van de website te vergemakkelijken. U kunt het gebruik van de cookies beheren en/of deactiveren in uw
browser. In dat laatste geval is het mogelijk dat het bezoek aan de site minder vlot verloopt. Het
aanvaarden van cookies, via uw browser, kan ook nodig zijn om toegang te hebben tot bepaalde delen
van de website waarvoor het nodig is de gebruiker te identificeren.

BELGISCH RECHT
Uw toegang, uw bezoek of uw gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden geregeld
door de Belgische wet. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van
de Onderneming bevoegd.

