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Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden van de website 

 

Door verder te surfen op deze site, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende bepalingen en 

gebruiksvoorwaarden.  De versie van deze gebruiksvoorwaarden die momenteel online staat, is de enige 

die kan worden afgedwongen tijdens de volledige gebruiksperiode van de site en totdat een nieuwe versie 

deze vervangt 

 

Artikel 1 – Wettelijke Informatie 

 

1.1 Web Site  (hierna te noemen "de site") 

www.chassisriche.be 

 

1.2. Uitgever (hierna te noemen "de Uitgever")Menuiserie Riche SA 

Rue du Karting 5 

B-5660 Mariembourg 

BTW/BCE :  (BE)0416.497.907 

 

1.3.  Gastheer (hierna te noemen "de gastheer") 

De website www.chassisriche.be wordt gehost door N Vision, waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is te Rue J-Fischbach 7 - ZA am Bann in L-3372 Leudelange. 

 

Artikel 2 – Toegang tot de website 

 

Toegang tot en gebruik van de site is strikt voor persoonlijk gebruik.  U verbindt zich ertoe deze site en 

de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke of 
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reclamedoeleinden, noch voor enige vorm van commerciële werving, met inbegrip van het verzenden 

van ongevraagde e-mails. 

 

Artikel 3 -  Website inhoud 

 

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, 

evenals alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en, meer 

in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door 

de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom 

Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners.  Elke reproductie, representatie, gebruik 

of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, inclusief 

computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt 

verboden.  Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt zodra hij van een dergelijk ongeoorloofd 

gebruik kennis heeft gekregen, betekent niet dat hij met dat gebruik instemt en van vervolging afziet. 

 

Artikel 4 – Websitebeheer 

 

Voor het goede beheer van de site, kan de redacteur op elk moment: 

- De toegang tot de site of een gedeelte ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, of 

de toegang tot de site, of tot bepaalde delen ervan, voor te behouden aan een specifieke 

categorie van internetgebruikers; 

- Alle informatie te verwijderen die de werking van de site zou kunnen verstoren of die in strijd is 

met nationale of internationale wetten; 

- Om de site op te schorten om verder te gaan met updates. 

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

 

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing, defect, moeilijkheid of 

onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van zijn functies wordt 

verhinderd. 

De apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met de site is uw eigen verantwoordelijkheid.  U 

dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, 

met name tegen virusaanvallen via het internet.  U bent ook zelf verantwoordelijk voor de sites en 

gegevens die u raadpleegt. 
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De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u 

worden ondernomen: 

- Als gevolg van het gebruik van de site of een via internet toegankelijke dienst ; 

- Als gevolg van uw niet-naleving van deze voorwaarden ; 

- De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden en/of uw apparatuur lijden als 

gevolg van uw verbinding met of gebruik van de site en u ziet af van enige vordering jegens de 

uitgever hiervoor. 

Indien de uitgever het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke of minnelijke procedure ten gevolge 

van uw gebruik van de site, kan hij een vordering tot schadevergoeding instellen tegen u voor alle 

schade, sommen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien. 

 

Artikel 6 – Hyperlinks 

 

Het door gebruikers tot stand brengen van hyperlinks naar deze site of een deel ervan.  Alle informatie 

die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever.  De uitgever 

heeft geen recht op de inhoud van de gelinkte site. 

 

Artikel 7 – Contacteer-ons 

 

Voor vragen, informatie over de op de site gepresenteerde producten, of over de site zelf, kunt u een 

bericht achterlaten op het volgende adres : 

welcome@chassisriche.be 
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