GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
ALGEMEEN
De site is toegankelijk op het adres: www.cocoline.be en www.cocoline.eu (hierna de ‘Website’)
De Website wordt beheerd door SPB Benelux Bvba., vennootschap naar Belgisch recht en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0871 620 818 en geregistreerd bij het FSMA onder nummer
102042A, met vennootschapszetel te 2018 Antwerpen,Coebergerstraat 49A, België; telefoon: 02/528 09 09.
Hoofdredacteur: Luc Le Moine
Websiteverantwoordelijke: Luc Le Moine
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elke raadpleging en gebruik van de Website. Personen die zich
toegang verschaffen en de informatie oproepen, verklaren dat zij er mee instemmen de onderstaande bepalingen
na te leven. Alle juridische verhoudingen die voortkomen uit de toegang tot de Website vallen uitsluitend onder
toepassing van het Belgische recht. Met uitsluiting van alle andere rechtbanken zijn enkel de Belgische rechtbanken
territoriaal bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.
Webhosting door:
Naam: Invitech Megoldások Zrt.
Adres: H-2040 Budaörs, Edison utca 4.
Telefoonnummer: +3618011500
Website: invitech.hu

INTELLECTUELE EIGENDOM
Met betrekking tot de de auteursrechten en de intellectuele eigendom is deze Website onderworpen aan het Belgisch recht. De Website en zijn onderdelen (waaronder merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, software en of gegevensbanken zijn exclusief eigendom van SPB Benelux Bvba. SPB Benelux Bvba. Verleent de gebruiker een persoonlijk, niet exclusief en onoverdraagbaar recht van toegang en gebruik van de Website, inclusief het recht om afdrukken
te maken van de webpagina’s. De gebruiker van de Website kan geen ander recht doen gelden op de Website dan
de voormelde rechten zonder voorafgaande toestemming van SPB Benelux Bvba. Het is verboden om de Website al
dan niet gedeeltelijk te bewerken. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van de Website verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe deze intellectuele
rechten te eerbiedigen.

AANSPRAKELIJKHEID
Deze Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, doch kan de juistheid, zorgvuldigheid en accuraatheid van de inhoud van de Website geenszins worden gegarandeerd door SPB Benelux Bvba. SPB Benelux Bvba.
garandeert eveneens niet dat de Website geen materiële fouten en/of defecten bevat of permanent toegankelijk
zal zijn. SPB Benelux Bvba. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het raadplegen van
onderhavige Website. SPB Benelux Bvba kan links naar andere websites maken. Deze websites zijn onafhankelijk
van de Site van SPB Benelux Bvba. SPB Benelux Bvba. bewerkt of controleert de bronnen, content van deze websites
of hun links naar andere sites niet.
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De links naar deze Websites vormen in geen geval een goedkeuring, validatie of acceptatie van SPB Benelux Bvba.
van de content van deze websites of een samenwerking van SPB Benelux Bvba. met de eigenaars en/of auteurs, ontwerpers, leiders, beheerders of hosting van deze websites. SPB Benelux Bvba. kan dan ook niet aansprakelijk worden
gesteld voor de content, producten, diensten, reclame, cookies of andere elementen van deze websites of de schade
of het verlies, aangetoond of aangevoerd, volgend op of in verband met het gebruik van informatie, diensten of gegevens die op deze websites beschikbaar zijn.

HET GEBRUIK VAN COOKIES
SPB Benelux Bvba gebruikt cookies om haar Website beter te laten functioneren en het bezoek aan de Website
te monitoren. Zo kan SPB Benelux Bvba. nagaan hoeveel mensen de Website in een bepaalde periode bezoeken.
Cookies kunnen geblokkeerd worden in de browser doch heeft dit gevolgen voor de gebruiksvriendelijkheid van de
Website.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw computer worden verzonden en daar worden
opgeslagen wanneer u de Website bezoekt. Bij een volgend bezoek aan de Website, raadpleegt de webserver de
gegevens in de cookie.
Cookies hebben enkel tot doel de computer van de bezoeker te identificeren wanneer hij of zij de Website weer
bezoekt. SPB Benelux Bvba. gebruikt cookies niet voor commerciële acties of direct marketing. door te klikken op de
banner “Accepteren”, geeft u uw expliciete toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze
cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken door uw cookiekeuze aan te passen.
Voor meer informatie over het Privacybeleid kan u onze Privacyverklaring raadplegen. Daarin vindt u o.a. informatie
over het gebruik van cookies.

PRIVACYVERKLARING
Persoonlijke gegevens kunnen worden verkregen via formulieren, vragenlijsten en andere methoden voor het verzamelen van gegevens. De gegevens worden gebruikt voor het beheer van uw contracten en/of specifieke vragen. De
in dit kader verkregen informatie heeft een verplichtend karakter. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor
het opstellen van statistieken.
Deze informatie is bestemd voor de medewerkers van de betreffende diensten van SPB Benelux Bvba. en/of haar
opdrachtnemers en in voorkomende gevallen partners. De verkregen informatie wordt strikt vertouwelijk gehouden
en wordt, behoudens wettelijke verplichting, niet aan anderen beschikbaar gesteld. De verzekeraar verbindt zich
ertoe de wettelijke bepalingen i.v.m. gegevensbescherming (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) te eerbiedigen.

2017-2018

