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1. Voorwerp  

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de 

bezoekers van de website "www.difraco.be" die toebehoort aan DIFRACO waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is in de Ter Goedingen 20 te 9881 Bellem. Bij elk bezoek aan deze 

website moet onderhavige disclaimer gerespecteerd worden. 

 

2. Documentatie  

DIFRACO besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo 

volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan 

DIFRACO niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of 

bijgewerkt is. Als onjuistheden worden vastgesteld, kunnen deze doorgegeven worden via 

info@difraco.be. DIFRACO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website 

ter beschikking gestelde informatie. Alle informatie beschikbaar op deze website, over DIFRACO of 

diens partners is zorgvuldig geselecteerd en deskundig in de juiste context geplaatst. Niets van deze 

informatie mag verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op 

welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFRACO.  

 

3. Links  

De website "www.DIFRACO.be" kan links naar andere internetsites bevatten. DIFRACO kan in geen 

geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze platformen, noch voor de producten 

of diensten die er aangeboden worden.  

 

4. Beschikbaarheid  

De website van DIFRACO is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en 

noodzakelijke onderhoudsinterventies voor de goede werking van de website. Niettemin behoudt 

DIFRACO zich het discretionaire recht voor deze toegang op elk moment op te schorten, om welke 

reden ook. DIFRACO zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de schade of het nadeel 

dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar website wanneer zij er tijdelijk toe 

gebracht wordt een technisch probleem op te lossen, dit te verhelpen of te laten evalueren.  

 

5. Privacy  

DIFRACO hecht veel belang aan de privacy van zijn klanten. De persoonlijke gegevens verzameld 

 door DIFRACO zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen niet worden doorgegeven aan 

derden tenzij gerechtelijk verplicht. Het beheer van uw persoonlijke gegevens gebeurt conform met 

de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de 

wet van 11 december 1998.  

 

6. Toepasselijk recht - geschillen  

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de website "www.difraco.be" voortvloeit, valt onder de 

Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven op het volgende adres: 

info@DIFRACO.be. In geval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent 

bevoegd, behoudens in het geval van een daarmee tegengestelde, wettelijk gebiedende bepaling. 


