ALGEMENE VOORWAARDEN
ONS
JULLIE
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HELDER RECHT VZW (HR)

DE GEBRUIKER VAN DE WEBSITE
WWW.HELDERRECHT.BE

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE
WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DEZE
ALGEMENE VOORWAARDEN EN
VERKLAART U ZE NA TE LEVEN.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

1 Hebt u onbeperkt toegang tot onze website?
We verbinden ons ertoe om u steeds en onbeperkt toegang te verlenen
tot onze website: 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.
2. Kunnen we uw toegang tot onze website beperken of onderbreken?
Ja. We hebben het recht om de toegang te onderbreken voor onderhoud
van de website of om andere technische redenen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen buiten onze wil, zoals:
Een defect van het netwerk;
Schommelingen in de bandbreedte;
Tekortkomingen bij onze provider;
Stroomstoring of defect in de telefoonlijnen of de servers;
Hacken van onze diensten;
Computervirus;
Brand of andere oorzaken die de website vernietigen;
Gevallen van overmacht;
Het vermogen van uw materiaal en software.

AUTEURSRECHTEN
1. Mag u de inhoud van onze website kopiëren of verspreiden?
De structuur, de vormgeving en de inhoud van onze website is beschermd
door auteursrechten.
U mag de inhoud weergeven, kopiëren en verspreiden, maar onder
bepaalde voorwaarden.
Het weergeven, kopiëren en verspreiden:
van de juridische vragen en antwoorden in klare taal mag gebeuren
zonder onze voorafgaande toestemming. De inhoud of vorm mag niet
gewijzigd worden.
van de modeldocumenten, schema’s en tabellen mag enkel met onze
voorafgaande toestemming.
De weergave of de kopie moet steeds ‘Helder Recht vzw' vermelden. Ook
de datum waarop HR de informatie gepubliceerd heeft, moet duidelijk
vermeld worden.
Geen enkel gekopieerd document mag worden verkocht of deel uitmaken
van een betalende dienst.
We respecteren de richtlijnen van Creative Commons

AANSPRAKELIJKHEID
1. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?
De informatie op onze website is algemene informatie. Ze is niet
aangepast aan de concrete omstandigheden van uw situatie.
De antwoorden op onze website zijn geen juridisch advies op maat. We zijn
niet aansprakelijk voor vergissingen of wanneer een antwoord onvolledig
is.
De websites waarnaar u wordt verwezen via links op onze website, behoren
volledig tot de verantwoordelijkheid van de maker van die website.

EEN GESCHIL OPLOSSEN
1. 1Wat moet u doen als er een conflict ontstaat?
Neem schriftelijk contact met ons op als u een probleem heeft met onze
diensten:
ofwel per mail: info@helderrecht.be;
ofwel per post: Helder Recht, Turnhoutsebaan 139a, 2140 AntwerpenBorgerhout.
Wij proberen om ieder geschil in onderling akkoord op te lossen.
Als een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt, zijn de
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Het Belgisch recht is van toepassing op dit abonnement.

COOKIES
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een
computer worden geplaatst. Elke keer dat u onze website raadpleegt,
krijgen we via de cookies informatie over u.
2. Gebruiken we cookies?
Ja. We gebruiken cookies. We doen dat om de werking van onze website
te verbeteren en aan te passen aan uw noden. We registreren hoe vaak u
onze website raadpleegt, hoeveel pagina’s u bekijkt, welke pagina’s u zoekt
en hoe vaak u dat doet. Het systeem maakt een cookie aan per
individuele gebruiker. We houden ook het IP-adres bij om na te gaan
vanop welke computer u onze website heeft geraadpleegd.
De informatie die we via cookies verzamelen, bewaren we gedurende 6
maanden.
3. Kan je cookies verwijderen?
Eerst en vooral is het belangrijk dat uw weet dat u kan voorkomen dat er
cookies worden opgeslagen op uw harde schijf. Dat doet u door uw
browser zo in te stellen dat u een verwittiging krijgt elke keer als u een
website bezoekt die met cookies werkt. U kiest dan of u toestemming geeft
aan die website om met cookies te werken.
U kan de instellingen voor het gebruik van de cookies ook aanpassen en
de cookies zelfs verwijderen. Hoe u dat moet doen, hangt af van de
browser die u gebruikt.
Ons beleid rond het gebruik van persoonsgegevens vindt u op de
homepagina van onze website.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE
GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. Kunnen we de algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen?
Ja. We kunnen de algemene gebruiksvoorwaarden voor de website op elk
moment wijzigen.
De nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing zodra ze op de
website gepubliceerd zijn. We vragen u daarom om regelmatig op onze
website te controleren of er een wijziging is.

