
Disclaimer. 

Deze website 
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, 
verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de 
specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de 
voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend. 

Gebruik van deze website 
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is 
niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader 
advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en 
risico. Ondanks het feit dat Webgraphic zorgvuldigheid in acht neemt bij het 
samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van 
bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de eigenaar van de website niet 
instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 
De eigenaar van deze website beheert deze website vanuit België en staat er daarom 
niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere 
landen kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken 
functioneert. 

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het 
functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of 
onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten op de website wordt, al dan niet door 
middels van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt 
door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op 
redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.  
Webgraphic wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 
Wanneer u zonder verifactie of nader advies gebruik maakt van de geboden 
informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en 
risico. 

Intellectuele eigendomsrechten 
De eigenaar van de website respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten 
(waaronder: auterusrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de 
website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en 
logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen 
persoonlijk gebruik, is het niet toegelaten om de inhoud van de website, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website, over te 
nemen, te vermeningvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar 
te maken. 
Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van de website. 

On line communicatie 
Berichten die u stuurt naar de eigenaar van deze site, per e-mail kunnen 
onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden, de eigenaar van de 
website adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail 
aan de eigenaar van de website te sturen. Indien u er voor kiest om berichten per e-



mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins 
gemanipuleerd kunnen worden door een derde. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
De eigenaar van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien 
van deze website. 
Onder andere aanvaardt de eigenaar van de website geen enkele aansprakelijkheid 
wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheiden tengevolge van de 
toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website 
ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk 
gebruik van informatie die via de website of e-mail aan Webgraphic. wordt gezonden 
of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van 
software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden 
in verband met gebruik van deze website. 

Toepasselijk recht 
Deze website en alle op deze website geplubiceerde informatie (inclusief deze 
disclaimer) zijn in beginsel gericht op het internationaal publiek en worden beheerst 
door nationaal en internationaal recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd 
te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop 
gepubliceerde informatie ontstaan. 

Wijzigingen 
De eigenaar van de website behoudt zicht het recht voor om de informatie op deze 
website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder 
hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer 
geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt. 

Website ontwerp lay-out en content 
Het content en navigatie van deze website is een copyright van Webgraphic. Het 
ontvreemden van deze copyright is internationaal strafrechtelijk te vervolgen en 
worden beschermd door de wettelijke voorschriften. De aangeboden teksten, 
afbeeldingen, logo en alle andere vermelde informatie is en blijft eigendom van de 
opdrachtgever van de site. 



Disclaimer. 

This website 
By viewing this website and using the information provided on it, 
you agree to these terms and conditions. In case of discrepancies between the 
specific conditions of products and services and these conditions are the 
conditions of the products and services are decisive. 

Use of this website 
The information on this website is intended for general information. The information 
is not intended as a substitute for any advice. If you use the information provided 
without verification or further advice, you do so at your own expense and risk. 
Despite the fact that Webgraphic takes care in compiling and maintaining this 
website and uses sources that are considered reliable, the owner of the website 
cannot guarantee the correctness, completeness and topicality of the information 
provided. 
The owner of this website manages this website from Belgium and therefore cannot 
guarantee that the information provided is suitable for use from or in other 
countries, nor can it guarantee that the website will function error-free or 
uninterrupted. 

Use of this website that disturbs the use of other visitors, endangers the functioning 
of this website or affects the information or underlying software provided, is not 
permitted. 

Information from third parties, products and services on the website is referred to 
information, products and services provided by third parties, whether or not by 
means of hyperlinks. Such information has not been further assessed by us for 
reasonableness, correctness, completeness or topicality. Webgraphic explicitly 
rejects any liability in this regard. If you use the information and services provided 
by third parties without verification or further advice, you do so at your own 
expense and risk. 

Intellectual property rights 
The owner of the website or the entitled party, respectively, retains all rights 
(including: car rights, trademark rights and patents) with regard to information 
presented on the website (including texts, graphics and logos). Apart from 
downloading and printing the information provided for your own personal use, it is 
not permitted to copy, reproduce or distribute in any way the content of the website 
without the express written permission of the owner of the website. or make public. 
Hyperlinks to this website are not permitted without prior written notice 
permission from the owner of the website. 

Online communication 
Messages that you send to the owner of this site, by email may be intercepted or 
otherwise manipulated, the owner of the website advises you not to email secret or 
otherwise sensitive information to the owner of the website. send. If you choose to 
send messages by e-mail, you accept the risk that these messages may be 
intercepted or otherwise manipulated by a third party. 

Exclusion of Liability 
The owner of the website does not accept any liability with regard to this website. 



Among other things, the owner of the website does not accept any liability for 
defects, viruses and other imperfections as a result of the access or use of this 
website, the information made available on or via this website, the interception, 
manipulation or other improper use of information provided via the website or email 
to Webgraphic. being sent or sent to you, the loss of data, downloading or use of 
software made available through this website, or claims by third parties in 
connection with the use of this website. 

Applicable law 
This website and all information published on this website (including this 
disclaimer) are in principle aimed at the international public and are controlled 
by national and international law. The Belgian court has exclusive jurisdiction to rule 
on any disputes arising in connection with this website and on it 
published information. 

Amendments 
The owner of the website reserves the right to change the information on this 
website (including the text of this disclaimer) at any time without further notice. It 
is recommended that you regularly consult this disclaimer so that you are informed 
of any changes. 

Website design layout and content 
The content and navigation of this website is copyright of Webgraphic. It theft of this 
copyright is an international criminal prosecution and is protected by legal 
regulations. The texts, images, logo and all other information provided is and 
remains the property of the client of the site. 


