
  

GEBRUIKSVOORWAARDEN  
  Expertes.brussels  

1.  Algemene  voorwaarden  
De  toegang  tot  en  het  gebruik  van  deze  website  is  onderworpen  aan  de  voorafgaande  aanvaarding  
van  deze  algemene  voorwaarden.  Door  deze  website  te  bezoeken  of  de  informaHe  op  deze  website  
te  gebruiken,  aanvaardt  u  automaHsch  de  algemene  voorwaarden.  Amazone  vzw,  gelegen  te  
Middaglijnstraat  10  –  1210  Brussel,    kan  deze  voorwaarden  op  elk  moment  wijzigen.  

2.  Aansprakelijkheid  van  Amazone  vzw  
De   informaHe   op   de   website   is   te   goeder   trouw   samengesteld   met   als   doel   een   database   op   te  
bouwen   waarin   vrouwelijke   Brusselse   experten   worden   verzameld.   Indien   de   database   en   de  
opgenomen   gegevens   toch   onvolledig   zouden   zijn   of   vergissingen   zou   bevaPen,   kan   Amazone  
hiervoor  niet  aansprakelijk  gesteld  worden.    

Evenmin  kan  Amazone  verantwoordelijk  gehouden  worden  voor  eventuele  schade,  van  welke  aard  
ook,  die  het  gevolg  is  van  of  verband  houdt  met  het  gebruik  van  of  de  toegang  tot  de  website  of  die  
het  gevolg  is  van  of  verband  houdt  met  het  materiaal,  de  informaHe,  de  beoordelingen  of  de  
aanbevelingen  op  deze  website.  
Amazone  mag  op  elk  ogenblik  en  zonder  voorafgaande  verwiQging  de  nodige  wijzigingen,  
verbeteringen  en/of  veranderingen  aanbrengen  aan  de  informaHe  en  het  materiaal  dat  op  deze  
website  wordt  vertoond.  

3.  Intellectuele  eigendomsrechten  
Het  materiaal  dat  op  deze  website  kan  geraadpleegd  worden,  met  inbegrip  van,  zonder  beperkingen,  
al  het  redacHoneel  materiaal,  foto’s,  illustraHes  en  ander  grafisch  materiaal,  en  de  namen,  logo’s,  
handels  en  dienstmerken  zijn  de  materiële  en  intellectuele  eigendom  van  Amazone,  of  van  aan  
Amazone    gelieerde  vennootschappen  of  nog  van  derden  met  wie  Amazone  hiervoor  licenHe-‐  of  
andere  contracten  heeY  afgesloten,  en  kan  beschermd  zijn  door  het  auteursrecht,  merkenrecht  of  
andere  wePen  op  de  intellectuele  eigendom.  Het  is  niet  toegelaten  om  het  materiaal  van  onze  
website  of  een  deel  ervan  te  kopiëren,  te  herverzenden,  verdelen,  verspreiden,  verkopen,  
publiceren,  uitzenden,  te  laten  circuleren,  bewerken  of  wijzigen.  Wil  u  dit  materiaal  geheel  of  
gedeeltelijk  reproduceren  of  meedelen  aan  het  publiek,  dan  moet  u  hiertoe  over  de  uitdrukkelijke  
schriYelijke  toelaHng  van  Amazone  beschikken,  tenzij  dat  volgens  de  desbetreffende  wePelijke  
bepalingen  terzake  niet  noodzakelijk  is.  



Bedrijfsnamen,  onderscheiden  tekens,  logo’s  of  tekeningen  en  modellen  die  op  deze  website  
eventueel  voorkomen,  kunnen  beschermd  zijn  door  intellectuele  en  industriële  eigendomsrechten.  
Het  is  niet  toegelaten  dit  beschermd  materiaal  vrij  te  gebruiken.  

De  automaHsche  aanvaarding  van  huidige  algemene  voorwaarden  kan  onder  geen  enkel  beding  
worden  geïnterpreteerd  in  de  zin  van  of  gelijkgesteld  worden  aan  het  verkrijgen  van  een  licenHe  of  
ander  gebruiksrecht  op  de  informaHe,  gegevens,  producten  of  diensten  beschermd  door  het  
intellectueel  of  industrieel  eigendomsrecht.  

4.  Bescherming  van  persoonlijke  gegevens  
In  overeenstemming  met  de  wet  van  8  december  1992  die  de  persoonlijke  gegevens  van  individuen  
beschermt,  werd  er  een  verklaring  neergelegd  bij  de  Commissie  voor  de  bescherming  van  de  
persoonlijke  levenssfeer  (Privacycommissie).  Zij  garandeert  u  volgende  rechten:  toegang,  aanpassing  
van  gegevens,  rechtzeQng  en  het  schrappen  van  gegevens.  Bovendien  wordt  het  gebruik  van  de  ons  
meegedeelde  gegevens  beperkt  tot  dit  project.  Indien  u  meer  informaHe  wenst,  kan  u  ons  bereiken  
via  expertes@amazone.be.      

5.  ModeraHe  
Alle  inschrijvingen  worden  onderzocht  door  Amazone.  De  organisaHe  behoudt  het  recht  de  
inschrijvingen  te  publiceren  volgens  de  criteria  bepaald  op  de  website,  of  inschrijvingen  die  niet  
voldoen,  te  weigeren.    
Geen  enkele  inschrijving  zal  worden  gepubliceerd  op  de  website  www.expertes.brussels  zonder  eerst  
te  worden  nagelezen.    
Het  moderaHeteam  zal  inschrijvingen  weigeren  die  volgende  kenmerken  bevaPen:  

• een  racisHsch,  lasterlijk,  grof,  beledigend,  agressief  of  gewelddadig  karakter;  
• een  promoHoneel  karakter.  

De  moderator  behoudt  zich  het  recht  om  deze  regels  toe  te  passen  door  inschrijvingen  gedeeltelijk  of  
volledig  te  verwijderen  en/of  gebruikers  die  deze  regels  op  een  flagrante,  herhaaldelijke  of  
systemaHsche  manier  schenden  Hjdelijk  of  definiHef  te  weren  van  de  website.  
Als  u  een  bijdrage  opmerkt  die  in  strijd  is  met  deze  gebruiksvoorwaarden,  kan  u  dit  melden  aan  de  
moderator  via  expertes@amazone.be.  De  moderator  zal  uw  verzoek  dan  onderzoeken.  Elk  
gepubliceerd  bericht  blijY  de  exclusieve  verantwoordelijkheid  van  de  auteur.  

5.  Links  
a.  aanbrengen  van  een  hyperlink  naar  de  website  Expertes.brussels  van  Amazone  
Indien  u  op  uw  eigen  website  een  hyperlink  wil  aanbrengen  naar  de  website  Expertes.brussels  moet  
u  hiervoor  over  de  uitdrukkelijke  schriYelijke  toestemming  beschikken.  U  kunt  uw  verzoek  sturen  
naar  de  webmaster.  
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b.  links  naar  websites  beheerd  door  derden  
De  website  Expertes.brussels  bevat  links  naar  websites  die  niet  onder  toezicht  van  Amazone  staan.  
Amazone  controleert  deze  websites  en  de  inhoud  die  erop  terug  te  vinden  is  niet.  Amazone  draagt  
geen  enkele  verantwoordelijkheid  aangaande  de  inhoud  van  dergelijke  links  of  links  binnen  de  
gelinkte  sites.  

5.  Toepasselijke  wetgeving  en  bevoegde  rechtbank  
Deze  voorwaarden  worden  beheerst  en  uitgevoerd  in  overeenstemming  met  het  Belgische  recht.  
Enkel  de  rechtbanken  van  het  arrondissement  Brussel  zijn  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  
eventuele  geschillen  die  eruit  kunnen  ontstaan.  


