ALGEMENE VOORWAARDEN
1. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding
van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Het raadplegen of gebruik van de website van brusafe impliceert automatisch uw volledige
aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.
2. INTELLECTUELE EIGENDOM
De naam en het logo van brusafe, op welke manier ze ook worden gebruikt, zijn namen en
handelsmerken die door nationale registraties worden beschermd.
Deze website is de wettelijke eigendom van brusafe. Indien u enig deel van de inhoud van
de website wenst te gebruiken (behalve voor persoonlijk gebruik), in het bijzonder door
middel van hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto's en teksten, gelieve vooraf contact op
te nemen met brusafe.
3. BESCHERMING
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Brusafe voldoet aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Voor meer informatie over dit onderwerp, evenals voor informatie over het gebruik van
cookies, wordt verwezen naar de Verklaring tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en de persoonsgegevens, zoals deze op de website staat.
4. UITSLUITEND VOOR PRIVÉGEBRUIK
Het gebruik van deze website is uitsluitend bestemd voor privé en niet-commerciële
doeleinden. U mag geen informatie, software, product of dienst van deze website wijzigen,
kopiëren, delen, doorgeven, uitzenden, opnieuw aanbieden, reproduceren, publiceren, in
licentie geven, overdragen of verkopen, noch afgeleide werken van het bovenstaande
maken.
5. ILLEGAAL OF VERBODEN GEBRUIK
U mag de website van Brusafe alleen gebruiken als u garandeert dat u ze niet zult gebruiken
voor onwettige doeleinden of voor doeleinden die verboden worden door de geldende
wetgeving in de Europese Unie en de voorwaarden in dit document.
6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden
of typografische fouten bevatten. Deze gegevens zijn onderhevig aan regelmatige
wijzigingen. Brusafe kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze website
aanbrengen. Neem geen beslissingen op basis van de aanbevelingen op deze website. De

informatie op de website wordt verstrekt voor uw gemak. Alleen documenten die door
Brusafe worden afgedrukt (op aanvraag of om te downloaden) zijn authentiek.
De inhoud van deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Deze site bevat
links naar andere websites. Brusafe is niet verantwoordelijk voor het beheer en de inhoud
van die websites.
7. AUTEURSRECHTEN EN MERKRECHTEN
Alle rechten op de informatie op de website van brusafe zijn voorbehouden en de gebruiker
is verplicht het auteursrecht en het merkenrecht te respecteren.
8. AFBEELDINGSRECHT
Brusafe wil het afbeeldingsrecht van iedereen nauwgezet respecteren.
De op deze site afgebeelde en identificeerbare personen hebben de toestemming gegeven
om hun afbeelding op dit medium te publiceren. Elke reproductie of ander gebruik van het
beeld van een persoon die op deze site wordt weergegeven, is verboden.
Indien een persoon zichzelf herkent op een foto die op deze website is gereproduceerd en
de publicatie van deze foto weigert, dient hij enkel een uitdrukkelijk en met redenen omkleed
verzoek te richten tot Brusafe, met vermelding van de pagina en de naam van de betreffende
foto, op het volgende adres: communication@brusafe.brussels
9. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2018 en kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden
vallen onder het Belgische recht.
10. TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de
aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden, is onderworpen aan
de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel, die het Belgische
recht toepassen. Door deze site te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de rechtbanken
van Brussel.

