Directeur publicatie: ORPEA Belgium nv*
Website gecreëerd door: Everythink in opdracht van ORPEA Belgium, alle rechten
voorbehouden.
Website gehost door: Colt Technology Services – VAV met een kapitaal van 129.692.064
euro – Maatschappelijke zetel: 23-27 rue Pierre Valette, 92240 Malakoff, Frankrijk.
Persoonlijke gegevens:
Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer inzake de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u op ieder moment vragen
om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens, ze laten verbeteren of verwijderen
of u verzetten tegen het gebruik ervan door ORPEA Belgium. De gebruiker kan dit recht doen
gelden door te schrijven naar: ORPEA Belgium – Alsembergsesteenweg 1037 – 1180 UKKEL –
België. De door gebruikers verschafte persoonlijke gegevens worden op vrijwillige basis aan
Orpea verstrekt. Indien de gebruikers deze gegevens niet zouden verschaffen zou ORPEA
Belgium niet in staat zijn de desbetreffende dossiers te verwerken. Gelieve zich voor iedere
aanvraag te richten tot: info.orpeabelgium@orpea.net.

1. Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website:
Copyright – Intellectueel eigendomsrecht: Deze website en de volledige inhoud ervan (met
onder meer foto's, logo's, merken en allerlei informatie) zijn beschermd door het
auteursrecht. ORPEA Belgium, hieronder de 'Uitgever' genoemd, verleent internetgebruikers
enkel het recht de website te bekijken, met uitsluiting van het hergebruik van het geheel of
een deel van de inhoud van deze website voor welk doel dan ook. De toelating tot
reproductie wordt enkel toegekend in digitale vorm op de computer waarop de website
wordt geraadpleegd om de door de internetbrowser van de gebruiker geconsulteerde
pagina's weer te kunnen geven.
Alle reproductierechten zijn exclusief voorbehouden aan de 'Uitgever', met inbegrip van de
rechten betreffende downloadbare documenten (logo's, foto's, allerlei informatie of
andere). De te downloaden documenten worden eveneens beschermd door het
auteursrecht. De gebruiksbeperkingen met betrekking tot die documenten worden op de
pagina's van de desbetreffende website aangegeven.
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Alle op onze website aanwezige elementen worden beschermd door de bepalingen van de
wetgeving inzake intellectuele eigendom: het gaat hierbij onder meer om redactionele
elementen op de website, elementen voor de weergave van pagina's en de nodige software
voor het gebruik ervan, logo's, afbeeldingen, foto's en grafieken van welke aard dan ook.
Iedere volledige of gedeeltelijke weergave van de website door welk bedrijf dan ook, zonder
uitdrukkelijke en exclusieve toelating van de 'Uitgever' is verboden en wordt als namaak
beschouwd. Hetzelfde geldt voor de op de website aanwezige gegevensbanken.

2. Hyperlinks:
De aanmaak van een hyperlink naar de website is toegelaten zonder 'frame' en exclusief
naar de homepage van de website, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande toelating van
de 'Uitgever'. De 'Uitgever' kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de
verspreiding van gegevens op de websites waarop hyperlinks werden aangebracht, noch
voor enige schade van welke aard dan ook die zou kunnen resulteren uit de raadpleging
ervan. U wordt uitdrukkelijk verzocht alle maatregelen te treffen die u nuttig en noodzakelijk
acht om zich te wapenen tegen virussen en andere aantastingen van uw software.

3. Gebruik – Afwijzing van aansprakelijkheid:
Ieder gebruik van deze website dat niet in overeenstemming is met de hierboven
aangegeven punten, tenzij anders bepaald op de website of mits uitdrukkelijke en exclusieve
voorafgaande toelating van de 'Uitgever', is verboden en valt onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Overigens valt het gebruik van de informatie op deze website onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. We kunnen hiervoor in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook en welke de gevolgen ervan ook
mogen zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor om het even welke fout of weglating op deze
website en we behouden ons het recht voor de inhoud van deze website op ieder moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen. Door deze
website te gebruiken aanvaardt de gebruiker – zonder voorwaarde noch voorbehoud – het
geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Ieder geschil dat zou ontstaan uit het gebruik van
deze website of de verspreiding van de op de website aanwezige informatie valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, waarbij het
Belgisch recht van toepassing is.
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4. Beperkingen op de toegang en/of het gebruik:
De toegang tot de website www.orpea.be en/of de op deze website aanwezige informatie
en documenten kunnen, in bepaalde landen, het voorwerp uitmaken van wettelijke of
reglementaire beperkingen. Personen die de website www.orpea.be en/of de op de website
aanwezige informatie en documenten wensen te raadplegen dienen zich dan ook
voorafgaandelijk van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en zich hiernaar
te schikken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst ORPEA Belgium
iedere aansprakelijkheid af voor het overtreden van deze beperkingen door wie dan ook. De
personen die gebruik maken van de website www.orpea.be zijn verantwoordelijk voor alle
gevolgen (zowel voor zichzelf als voor de groep ORPEA Belgium) van een inbreuk op deze
beperkingen.
5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat tijdens zijn bezoek aan de website
automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden in zijn internetbrowser. Een cookie is een
element dat niet bestemd is om de gebruiker te identificeren maar om informatie te
registreren over het browsen van deze gebruiker op de website. Met behulp van de gepaste
parameters in zijn internetbrowser kan de gebruiker op de hoogte gesteld worden van de
aanwezigheid

van

cookies

en

de

installatie

ervan

eventueel

uitschakelen.

6. Weergave:
Voor een optimale weergave van de website raden we u aan uw internetbrowser up-to-date
te houden om van de recentste ontwikkelingen te kunnen genieten.
*ORPEA Belgium nv – Maatschappelijke zetel: Alsembergsesteenweg 1037 - 1180 UKKEL Contact: communication.orpeabelgium@orpea.net – Tel.: 02/333.45.50.
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