Algemene voorwaarden Lambrechts.be
Reglement van toepassing op het gebruik van deze website. Huidig reglement is van toepassing op de
website “www.lambrechts.be” of de toepassing, ter beschikking gesteld door “Lambrechts nv” (hierna
aangeduid door “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te
lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of van enige toepassing. Door
deze website of een toepassing te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van huidig
reglement. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van dit reglement of indien u niet akkoord gaat met
de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of de toepassing niet verder te gebruiken.
1. Algemeen
1.1. Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie
is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies
worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals
ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de
toepassing en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
1.2. Aansprakelijkheid
Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist,
nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Noch
wij, noch onze relaties of enig verwant bedrijf kunnen enige garantie geven, aansprakelijkheid nemen of
verantwoordelijk gesteld worden voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze
website of de toepassing. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u
onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren. Wij spannen ons in om de website of de
toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door
technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten
dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen
kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of
opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of
gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans,
dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op
het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker etc.) in
connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing.
1.3. Externe hyperlinks
Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover
wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden
voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of
toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

1.4. Intellectuele eigendom
De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s,
tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door
intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing
aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na
de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.
1.5. Updates
Teneinde de veiligheid, de snelheid en in het algemeen de optimale werking van de website of de
toepassing te garanderen, verbindt u zich ertoe de door uw gebruikte software up-to-date te houden.
Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de website of de toepassing indien
u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van verouderde software.
1.6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om huidig reglement steeds te veranderen. Huidig reglement werd
laatst gewijzigd op 07/05/2018
1.7. Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het
volgende adres: ”Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren – t.a.v. Afdeling Marketing” of via volgend emailadres: “info@lambrechts.be”

2. Persoonsgegevens
De klant geeft aan Lambrechts NV de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te
nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Lambrechts NV handelt hierbij in overeenstemming
met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8 december 1992 en conform de
vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of
promotiecampagnes in verband met de door Lambrechts NV aangeboden prestaties en/of diensten in
het kader van de contractuele relatie tussen Lambrechts NV en de klant. De klant kan steeds om
mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Als de klant geen commerciële informatie van
Lambrechts NV meer wilt ontvangen, dan dient de klant Lambrechts NV hiervan op de hoogte te
brengen.
Alle bepalingen omtrent het privacaybeleid van Lambrechts NV zijn terug te vinden in het privacybeleid,
te consulteren op deze site.

3. Geheimhouding
Lambrechts NV verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die verband houden
met de samenwerking met de klant. Informatie, documenten of andere stukken die worden
toevertrouwd aan Lambrechts NV in het kader van deze samenwerking zijn en blijven eigendom van de
klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.
Als vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:
•

Alle informatie die de klant deelt met Lambrechts NV in het kader van de uitvoering van de

samenwerking.
•
Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van de
samenwerking.
Lambrechts NV verbindt er zich dan ook toe om bovenvermelde informatie niet te gebruiken, te
reproduceren, te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, mondeling of schriftelijk, tenzij aan de
klant.
Lambrechts NV verklaart de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bovenvermelde
informatie te verhinderen, met uitzondering naar haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig
hebben om de opdracht van Lambrechts NV uit te voeren in kader van het voorwerp van de
samenwerking met de klant.

