HOST
DISCLAIMER / WETTELIJKE BEPALINGEN
Deze website is eigendom van HOST bvba
Statiestraat 56, 2600 Berchem
Ondernemingsnummer: 0648 785 290
Door de toegang tot en het gebruik van de website (www.host-concept.be) verklaart
u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan HOST of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
HOST levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen
kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien
de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op
of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HOST de grootst mogelijke inspanning
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
HOST kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HOST geeft geen garanties
voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk
gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de
website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou
voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
HOST kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van
deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging
van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
HOST verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden
worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van
schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de nietuitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal
niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.
Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden
rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit
het gebruik van de HOST-site en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch
recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd met
uitsluiting van enige andere rechtbank.
Privacybeleid
HOST respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van
persoonsgegevens via de HOST-website en het gebruik dat HOST van deze gegevens

maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8
december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Als u geen HOST-klant bent en de HOST-website bezoekt, worden uw
persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via
invulformulieren op een van de pagina’s van de HOST-website. Als u dat doet,
worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de
mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van
uw gegevens voor direct marketing (HOST voorziet al zijn direct marketing acties
standaard van zo’n uitschrijfmogelijkheid).
Als u HOST-klant bent dan kan HOST uw persoonsgegevens gebruiken voor het
administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw
cliëntrelatie. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van
een e-mail te bevestigen, om u de bestelde goederen thuis te bezorgen of ook voor
marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of
producten.
Als klant hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen
het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij
de beheerder van deze website, te bereiken via info@host-concept.be
Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft klanten, noch
wat betreft niet-klanten.
Het gebruik van cookies
Op de HOST-website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine
tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de
HOST-website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. HOST cookies zijn
technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de HOSTwebsite (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc,)
of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze
waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve
wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan
hebben op de vlotte communicatie met de HOST-website) of na elke raadpleging van
de HOST-website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

