DISCLAIMER

Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken, te raadplegen en zich toegang te verschaffen, verklaart
de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en ze te
aanvaarden. Door deze internetsite te gebruiken stemt u in en/of verklaart u zich akkoord
met deze disclaimer.
In geval van enige onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid tussen de algemene en/of de
bijzondere voorwaarden van specifieke producten en diensten van Veilbalie BVBA n deze
disclaimer, prevaleren de algemene en/of de bijzondere voorwaarden van deze producten
en diensten.

GEBRUIK VAN DEZEINTERNETSITE
Vermits Veilbalie BVBA haar internetsite vanuit België beheert, opvolgt, en onderhoudt,
kan Veilbalie BVBA niet garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie van
toepassing is voor de gebruiker in andere landen. De gebruiker die de internetsite gebruikt
en/of aanwendt vanuit een ander land dan België, is zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de plaatselijke geldende wetgeving.
Veilbalie BVBA doet alles in de mate van haar mogelijkheden en beperkingen om de
internetgebruiker de toegang tot deze internetsite 24 uren op 24 en 7 dagen op 7 te
waarborgen. Veilbalie BVBA kan echter geen ononderbroken en continue beveiligde
toegang tot haar internetsite waarborgen en garandeert niet dat deze internetsite foutloos
functioneert.
Veilbalie BVBA kan te allen tijde de toegang tot haar internetsite tijdelijk onderbreken,
om de inhoud ervan aan te vullen, te vervolmaken en/of te actualiseren, zodat de
internetgebruiker over de meest accurate, complete en actuele informatie kan beschikken
en de internetsite zo optimaal mogelijk kan gebruiken.
Veilbalie BVBA behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, het
gebruik van haar internetsite te verbieden aan alle gebruikers die de veiligheid en/of goede
werking van haar internetsite in gevaar dreigen te brengen en/of aantasten op grond van
het onwettig gebruik van de internetsite, het overtreden van de gebruiksvoorwaarden of
die het goede verloop van de internetsite verstoren.
Veilbalie BVBA doet alle mogelijke inspanningen om de informatie over producten en
diensten zo correct mogelijk op te nemen in haar website. De gebruiker verklaart zich
akkoord dat het hier niet gaat over een resultaatsverbintenis.

Veilbalie BVBA zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventueel
afwijkende informatie, ook al is die afkomstig van derden, en die niet volledig
overeenstemt met de werkelijkheid. De informatie is alleen dienstig als aanwijzing en de
gebruiker zal steeds zelf zorgen voor een vergelijking met de realiteit waarover hij dan
zelf zal oordelen. Veilbalie BVBA kan ook niet aansprakelijk zijn voor enige interpretatie
die de gebruiker aan de informatie geeft.

INTELLECTUELEIGENDOMSRECHTEN
De site van Veilbalie BVBA is een werk dat door het auteursrecht, merkenrecht en/of
ander intellectueeleigendomsrecht wordt beschermd. Alle teksten, layout, grafisch
materiaal, logo’s en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
De internetgebruiker is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur,
producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te
verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te
publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide
werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke en
voorafgaandelijk toestemming is verleend door Veilbalie BVBA of zijn rechthebbende.
Voor privaat en/of persoonlijk gebruik echter is het toegelaten informatie van deze
internetsite af te drukken en/of t downloaden.

AANSPRAKELIJKHEID
Veilbalie BVBAen/of zijn aangestelden achten zich niet aansprakelijk voor mogelijke
rechtstreekse of onrechtstreekse, specifieke, bijkomende of gevolgschade of enige schade
als gevolg van gederfde winsten, die de internetgebruiker ondergaat, wegens een
verhinderde toegang tot, een onderbreking van en/of het gebruik van de internetsite, welke
ook de mogelijke redenen mogen zijn. Daarenboven kan Veilbalie BVBA en/of haar
tussenpersonen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade, die op enige wijze voortvloeit uit een mogelijk doorgegeven virus
of defect en/of andere onvolmaaktheid aan de hardware. Beide exoneratiebedingen zijn
van toepassing, ongeacht of Veilbalie BVBA op de mogelijkheid van deze schade is
gewezen.

TOEPASSELIJKRECHT
Op deze internetsite en de disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Voor alle
betwistingen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend de
Belgische Rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd zijn.

