Disclaimer
Deze website www.properebuurt.be (de ‘Site) is een gezamenlijk initiatief van Comeos, Fevia, Fost
Plus, Unizo, de Belgische Brouwers en FIEB-VIWF, met de steun van het VBO. Door het gebruik
van de Site, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te
aanvaarden.
1. Informatie
De informatie beschikbaar op de Site is van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor
algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen
garanties geven met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie. Indien u onjuistheden
vaststelt in de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact
opnemen met ons: info@properebuurt.be
2. Onderbrekingen
We trachten onderbrekingen in het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen.
Nochtans kunnen we niet garanderen dat de Site volledig vrij van enige onderbreking zal zijn.
3. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site of enig technisch
probleem of vertraging in de werking van de Site. Elk gebruik dat u maakt van de Site, daaronder
begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is bijgevolg volledig op
eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat uit enig
gebruik van de Site.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De Site geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site en de daar ter beschikking
gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in.
5. Privacyverklaring
Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de
bepalingen van de Belgische Privacywet. Door deze Site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord
met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en zien erop toe dat de
vertrouwelijkheid en de veiligheid van je gegevens worden gevrijwaard. De gegevens die door u
via de Site worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om u toe te laten zich te registreren en om
de werking van de Site te optimaliseren. De informatie wordt voor geen enkel ander doeleinde
gebruikt.
Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos
wijzigen door contact op te nemen met ons: info@properebuurt.be.
6. Cookies
Op deze Site worden cookies gebruikt. De cookies worden op deze website gebruikt om uw
gebruiksgemak te verhogen. U kunt in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen maar dit
kan het gebruik van de Site bemoeilijken.
7. Contactgegevens
Hebt u vragen over de werking van deze Site? Wenst u een onderbreking of technische storing te
melden? Neem dan contact op met ons: info@properebuurt.be.

	
  

