GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE DE KLEPPE
De website www.dekleppe.be (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door VZW
De Overmolen (Deelwerking De Kleppe), gevestigd te 1000 Brussel, Cellebroersstraat 16,
geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met BTW-nummer BE0447.508.015. Elke
verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden naar “wij”, “ons” of “onze” wordt geacht te verwijzen naar
VZW De Overmolen (Deelwerking De Kleppe).
Door de Website te bezoeken en gebruik te maken van de online diensten die worden aangeboden
via de Website, gaan bezoekers/gebruikers (hierna “Gebruikers”) akkoord met deze
Gebruiksvoorwaarden, en met ons Privacy- en Cookiesbeleid. Wij raden al onze Gebruikers dan
ook ten zeerste aan om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen vooraleer verder te surfen
op de Website of gebruik te maken van de diensten die op deze Website worden aangeboden.
Wanneer Gebruikers niet akkoord gaan met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden, dienen ze
deze Website onmiddellijk te verlaten.
Om elke twijfel te vermijden, zal geen enkele bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden afbreuk doen
aan de rechten die Gebruikers zouden hebben krachtens bepalingen van dwingend recht.
1

Gebruik van deze Website

1.1
Gebruikers mogen de Website (of eender welk deel van de Website), niet aanwenden voor
onwettige of commerciële doeleinden. Ze mogen de Website enkel aanwenden om de diensten te
reserveren die op de Website worden aangeboden, of om informatie hierover of over De Kleppe te
verzamelen.
1.2
Gebruikers kunnen op de Website surfen en een reservering aanvragen zonder een
account aan te maken. Bij reserveringsaanvraag moeten Gebruikers steeds volledige en correcte
informatie verschaffen, en moeten zij daarnaast ook alle noodzakelijke maatregelen nemen om de
vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die zij meedelen te garanderen.
1.3
Elke Gebruiker alleen is verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij/zij maakt van de Website
en zijn/haar activiteiten hierop. Zij zullen gehouden zijn tot uitvoering van alle verbintenissen die
door dergelijk gebruik zijn ontstaan.
1.4
Gebruikers zullen geen enkele software of enig ander middel (al dan niet technisch)
aanwenden om de Website (of een deel ervan) of de inhoud hiervan te kopiëren of te monitoren, of
om de goede werking van de Website te verstoren, te belemmeren of te verhinderen (bijv. door
gebruik van computervirussen). Gebruikers zullen de Website niet doelbewust overbelasten, noch
de effectiviteit of de functionaliteit ervan enigszins verstoren. Het is evenzeer verboden om inhoud
van obscene, beledigende of lasterlijke aard via of op deze Website te uploaden, te posten of te
verzenden, of enige andere inhoud die onnodig schade of leed kan veroorzaken aan derden, of die
inbreuk zou maken op de rechten van anderen.
1.5
Gebruikers moeten ons onmiddellijk verwittigen wanneer ze ontdekken, of vermoeden, dat
er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de Website (zie contactgegevens in Artikel 10). Elk
niet-toegestaan gebruik van deze Website dat indruist tegen deze Gebruiksvoorwaarden of tegen
de toepasselijke wetgeving, zal automatisch leiden tot het verlies van het recht om deze Website
verder te gebruiken, en kan gerechtelijke vervolging en sancties tot gevolg hebben.

2

Aansprakelijkheid

2.1
De Website is bedoeld om informatie te verschaffen omtrent de werking en het aanbod van
De Kleppe. We doen er alles aan om te verzekeren dat alle aangeboden informatie volledig, correct
en bijgewerkt is, en om de functionaliteit en veiligheid van deze Website te verzekeren, in het
bijzonder door het treffen van alle noodzakelijke technische maatregelen. De Website, en alle
informatie die hierop wordt aangeboden, is wordt echter beschikbaar gesteld “as is”, en is niet
bedoeld om Gebruikers enig persoonlijk advies te geven. Elk gebruik van dergelijke informatie
gebeurt dan ook op risico van de Gebruiker.
Ondanks onze voortdurende inspanningen, kunnen er bovendien vergissingen en
onregelmatigheden voorkomen. Indien enige informatie op de Website zulke fouten zou bevatten, of
wanneer bepaalde informatie op de Website niet beschikbaar zou zijn ten gevolge van
onoplettendheid of technische fouten, verzoeken wij onze Gebruikers vriendelijk om ons hiervan zo
snel mogelijk op de hoogte te brengen (zie contactgegevens onderaan) en zullen wij alles in het
werk stellen om deze fouten of onregelmatigheden zo snel mogelijk recht te zetten.
Behalve in geval van zware fout, bedrieglijk handelen of moedwillig wangedrag door ons of iemand
die namens ons optreedt, of in geval van lichamelijke schade of overlijden, zullen wij niet
aansprakelijk zijn voor enige schade veroorzaakt door onjuiste werking van de Website of de
inhoud hiervan, en dit in de ruimste mate mogelijk onder de toepasselijke wetgeving. In ieder geval,
zullen wij enkel aansprakelijk zijn voor directe schade en in geen geval voor gevolgschade, schade
uit strafbedingen, morele schade, forfaitaire schade of andere indirecte schade zoals – maar niet
beperkt tot – verlies van inkomsten of winstderving, verlies van productie, verlies van marktaandeel
of goodwill, of puur financieel verlies.
2.2
Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen, nalatigheden of
schrappingen door derden (inclusief reviews en berichten die gepost worden door andere
Gebruikers) op, of in met betrekking tot, de Website of de diensten die hierop worden aangeboden.
Gebruikers kunnen ons informeren over wangedrag van andere Gebruikers van de Website, van
onze adverteerders, of van een andere contractuele partner. Wij behouden ons het recht voor om
dergelijke klachten te onderzoeken en om alle stappen te ondernemen die wij nodig achten.
2.3
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door gevallen,
gebeurtenissen of oorzaken buiten onze redelijke controle (gevallen van overmacht). Dergelijke
gevallen van overmacht omvatten onder meer – zonder limitatief te zijn – sectoriele stakingen, lockouts, rellen, oorlog, aardbevingen, overstromingen, brand en explosies, handelingen van de
overheid, telefonie- of Internetpannes, bugs in software van derden, en elke vertraging of nietlevering veroorzaakt door een van onze contractuele partners, die redelijkerwijze buiten onze
controle valt.
3

Onderhoud / updates

We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de Website te onderhouden en regelmatig bij te
werken. Dit betekent natuurlijk dat de Website op bepaalde momenten onbeschikbaar zal zijn
wegens onderhoud of verbetering van fouten/bugs. We kunnen dan ook niet garanderen dat de
Website ononderbroken toegankelijk zal zijn, en Gebruikers zullen geen recht op vergoeding
hebben wanneer zij de Website tijdelijk niet kunnen gebruiken ten gevolge van een technische fout,
een defect, en/of tijdelijke onderbreking of intrekking van de Website.

4

Links van en naar andere websites

4.1
De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over
de inhoud van dergelijke websites, en kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de
inhoud, het functioneren of het privacybeleid van dergelijke websites, noch voor posts of berichten
die gepubliceerd worden door gebruikers van discussieplatforms of mailinglijsten die toegankelijk
zijn via de Website. In geval van schade ten gevolge van een bezoek aan een andere website, zal
alleen de auteur/eigenaar van die website verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
4.2
Het is eveneens mogelijk dat andere websites hyperlinks bevatten naar onze Website. Dit
houdt echter niet in dat wij controle hebben over (de inhoud) van dergelijke websites, of dat wij
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud, het functioneren of het privacybeleid van
dergelijke websites.
5

Intellectuele eigendomsrechten

5.1
Deze Website is auteursrechtelijk beschermd. Zij is bedoeld voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik door haar Gebruikers. Het is Gebruikers verboden om webpagina’s te
reproduceren op enige andere manier dan door informatie te downloaden of te bekijken op een
enkele computer, en/of het printen op een enkele duurzame kopie. Het is Gebruikers evenmin
toegestaan om, zonder onze schriftelijke toestemming, deze Website te reproduceren, te verdelen
of beschikbaar te maken via een netwerk, of de inhoud van deze Website op een andere
webpagina te framen.
5.2
Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, handelsnamen en merken die op de Website
worden weergegeven, alsook de software die gebruikt wordt voor de werking van de Website, zijn
beschermd door geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, waarvan wij
of een van onze contractuele partners eigenaar zijn. Gebruikers mogen zulke beschermde inhoud
op geen enkele manier (her)gebruiken of reproduceren, noch zulke beschermde inhoud verwijderen
of aanpassen, op eender welke manier, behoudens wanneer ze hiertoe de schriftelijke toestemming
hebben van de eigenaar van de betrokken rechten.
5.3
Met het oog op het gebruik van de specifieke diensten die op de Website worden
aangeboden, en met deze bedoeling alleen, verkrijgen Gebruikers een beperkte, niet-exclusieve en
niet-overdraagbare licentie om de beschermde inhoud te gebruiken, in overeenstemming met onze
instructies en met deze Gebruiksvoorwaarden.
6

Privacy en cookies – bescherming van persoonsgegevens

Deze Website maakt gebruik van cookies om de Website gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder
te maken. Door te surfen op de Website, gaan Gebruikers ermee akkoord dat zulke cookies op hun
computer of ander toestel worden geplaatst, overeenkomstig ons Privacy- en Cookiesbeleid. Door
deze Website te gebruiken en via de Website bepaalde gegevens aan ons door te geven, geven
Gebruikers te kennen dat zij kennis genomen hebben van dit Privacy- en Cookiesbeleid en dat zij
akkoord gaan met de inhoud hiervan.
7

Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Deze
wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als

gevolg van het bezoek aan onze Website kennis van krijgt. De wijzigingen zullen aangekondigd
worden op de homepagina van de Website gedurende tien (10) dagen nadat zij van kracht gegaan
zijn, zodat de Gebruikers bij hun bezoek/gebruik van de Website op de hoogte gebracht worden
van deze wijzigingen. Wanneer u uw gebruik van de Website (of een deel hiervan) verderzet nadat
zulke wijzigingen hebben plaatsgevonden, wordt u geacht akkoord te gaan met de wijzigingen.
Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op [21/06/2016].
8

Deelbaarheid

Indien mogelijk, zullen deze Gebruiksvoorwaarden geïnterpreteerd worden op zulke manier dat zij
geldig en afdwingbaar zijn krachtens de toepasselijke wetgeving. Wanneer echter een of meer
bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of nietafdwingbaar zouden bevonden worden, zal de rest van die bepaling en van deze
Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven, alsof dergelijk(e) ongeldig(e), onwettig(e) of
niet-afdwingba(a)r(e) (deel van) de bepaling(en) nooit heeft bestaan. Meer nog, in dergelijk geval
zal/zullen de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) gewijzigd en/of vervangen
worden op dusdanige manier dat de intentie en het doel van de ongeldige, onwettige of nietafdwingbare bepaling(en) zo goed als mogelijk weergegeven wordt.
9

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1
Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, afdwingbaarheid, uitvoering en
beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden zullen beheerst worden door het Belgische recht. Er
wordt geen gevolg gegeven aan enige andere rechtskeuze of regels van internationaal privaatrecht
die het recht van een ander land toepasselijk zouden maken, zonder evenwel afbreuk te doen aan
de toepasselijke regels van dwingend recht.
9.2
Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, afdwingbaarheid, uitvoering en
beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden die niet kunnen opgelost worden via constructief
overleg, worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van
Brussel, zonder evenwel afbreuk te doen aan de toepasselijke regels van dwingend recht die een
andere rechtbank bevoegd zouden verklaren.
10

Contact

In het geval van vragen, problemen or klachten met betrekking tot de inhoud of het gebruik van de
Website, kunnen Gebruikers ons steeds rechtsreeks per post contacteren (VZW De Overmolen Deelwerking De Kleppe, Everbeekplaats 4, 9660 Everbeek (Brakel)), telefonisch op het nummer
055/42 37 53, of door een e-mail te sturen naar info@dekleppe.be.

