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GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING  
 

1. UITGEVER  

Deze website wordt beheerd door GROVEN+ NV / GROVEN+ PORTAL NV, administratieve zetel gevestigd te 

Schoonmansveld 50, 2870 Puurs-Sint Amands, BELGIE  

(hierna: G+/ G+P).  

 

2. AANVAARDING  

Deze website is vrij toegankelijk. Door uw aanwezigheid op deze website gaat u uitdrukkelijk en zonder 

voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring (hierna ook: de voorwaarden). 

Indien u met deze voorwaarden niet akkoord zou gaan, dient u op eigen initiatief de website te verlaten. 

G+/ G+P mag de website, deze gebruiksvoorwaarden en (voor zover wettelijk toegestaan) de privacyverklaring 

naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder 

voorafgaande verwittiging. G+/ G+P is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM – GEBRUIK VAN G+/ G+P INHOUD 

De inhoud van deze website, met name (niet-limitatief) de lay-out, foto's, teksten, certificaten, attesten, 

afbeeldingen, tekeningen, modellen enz., hierna de 'inhoud' genoemd, is eigendom van G+/ G+P, zijn 

leveranciers, klanten of licentiegevers. Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de 

rechthebbenden is het gebruik van deze inhoud verboden. De gebruikte inhoud mag in geen geval worden 

onderworpen aan wijzigingen, vervormingen, beschadigingen of toevoegingen.  

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud ervan kan een inbreuk uitmaken op 

intellectuele rechten en regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het 

woord. Bij miskenning door u van dergelijke rechten van G+/ G+P of derden, verbindt u zich ertoe G+/ G+P of 

derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van G+/ G+P of derden als gevolg 

daarvan. Dergelijke miskenning kan het voorwerp uitmaken van burgerrechtelijke, handelsrechtelijke of 

strafrechtelijke procedures ingesteld door de rechthebbenden van deze inhoud. 

 

U verbindt zich er o.m. toe om: 

● de inhoud niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken; 

● geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, 

onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt; 

● geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten 

van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de 

rechten van privacy en intellectuele eigendom;  

● de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, van misleidend, illegaal 

of onrechtmatig materiaal, van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter) en van materiaal met 

promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van G+/ G+P. 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEID – DISCLAIMER  

G+/ G+P stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Tenzij 

uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de informatie of adviezen die door G+/ G+P worden verstrekt, niet worden 

geïnterpreteerd als een garantie of een verbintenis vanwege G+/ G+P. 

 

G+/ G+P tracht de inhoud op de website voortdurend juist en actueel te houden. G+/ G+P kan in geen enkel geval 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden 

voordoen, noch voor verouderde gegevens, noch voor beslissingen die zouden zijn genomen op basis van of onder 
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invloed van dergelijke informatie of inhoud. Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan 

aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht 

worden. 

 

G+/ G+P kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien u schade zou ondervinden van welke aard ook door 

de verbinding met de website, door het gebruik van de website of door het gebruik van de erin opgenomen inhoud 

en links. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen 

enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. De website kan verwijzingen (bv door middel van 

een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect 

van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat G+/ G+P verbonden is aan deze 

andere websites of de eigenaren ervan. G+/ G+P is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de 

privacywetgeving door deze derden, noch voor de inhoud geplaatst door deze derden. Gebruik hiervan is steeds 

op eigen risico. G+/ G+P kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens of schade die 

verband houdt met die gegevens. 

 

5. GEBRUIK DOOR G+/ G+P VAN INHOUD DIE U TER BESCHIKKING STELT 

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u 

eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten 

en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. Tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent u op het ogenblik van verzenden aan G+/ G+P automatisch een 

onvoorwaardelijk onherroepelijk en kosteloos gebruiksrecht (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie 

privacyverklaring in art 6), reproductierecht (op de website of via andere kanalen), recht tot bewerken/vertalen, 

mededelingsrecht (aan het publiek). Tevens vrijwaart u G+/ G+P voor alle mogelijke vormen van 

aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden. 

 

6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY  

G+/ G+P hecht belang aan uw privacy en handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met 

betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, onder andere de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) en andere toepasselijke 

gegevensbeschermingsregelgeving. 

 

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over G+/ G+P, haar producten en diensten of over 

andere inhoud die op deze website voorkomt, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. G+/ G+P kan wel 

anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het 

besturingsprogramma dat u gebruikt of het domein van de website langs waar u naar de website gekomen bent 

of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden oa verzameld om onze website gebruiksvriendelijk en up to 

date te houden. De ondernemingen die deze gegevens ontvangen (bv websitehosting) om hun diensten te 

verrichten, zijn uiteraard ook onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.  

 

Pas wanneer u bepaalde diensten, producten of informatie wilt ontvangen of aanvraagt waarvoor registratie 

is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens 

(zoals uw naam en de naam van uw bedrijf, emailadres, postadres, telefoonnummer en functie) mee te delen. 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt aan G+/ G+P u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft 

om ze te gebruiken en aan G+/ G+P mee te delen. G+/ G+P kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan 

ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder 

hun toestemming. 

 

G+/ G+P verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om de handelsrelatie te onderhouden, 

om u de diensten, producten of informatie te kunnen leveren die u hebt gevraagd of om u te informeren over 
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eender welke andere aangelegenheid waarvoor u zich heeft geregistreerd. G+/ G+P kan daartoe deze gegevens 

overdragen aan een onderneming uit haar groep die instaat voor de aangelegenheid in kwestie. G+/ G+P stuurt 

u enkel de info waarvoor u zich registreert op de website. Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op 

deze website geeft u toestemming om deze gegevens voor deze doeleinden te gebruiken en te verwerken.  

 

G+/ G+P zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel gebruiken en verwerken voor de 

verwerkingsdoeleinden vermeld in deze privacyverklaring. G+/ G+P bewaart persoonsgegevens niet langer 

dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor 

de hierboven beschreven doeleinden. 

Als G+/ G+P uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan 

ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt 

u zich ertegen verzetten. 

 

G+/ G+P beschermt uw gegevens met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen tegen 

verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, uw gegevens te (laten) verbeteren of wissen indien 

deze onjuist of onvolledig blijken en, bij gebreke aan wettelijke en contractuele verplichtingen, om de 

toestemming tot verwerking van deze gegevens in te trekken. U kan deze rechten uitoefenen via dit 

contactformulier of via de contactgegevens vermeld onder art 8 en, voor zover deze binnen de voorwaarden 

zoals omschreven in de toepasselijke wetgeving (AVG) vallen, zal G+/ G+P deze inwilligen. Indien u van mening 

bent, dat uw rechten zijn geschonden, hebt u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit. 

 

7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

Elk gebruik van de website moet in overeenstemming zijn met het Belgisch recht en de geldende internationale 

verdragen en wordt beschouwd als plaatsvindend op het Belgisch grondgebied. Alleen het Belgisch recht is van 

toepassing op geschillen in verband met de website. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de 

interpretatie van deze voorwaarden wordt, bij het ontbreken van een minnelijke schikking, voor de bevoegde 

Belgische rechtbanken van de zetel van G+/ G+P gebracht. 

 

8. CONTACT 

Heeft u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met GROVEN+ NV / GROVEN+ 

PORTAL NV, administratieve zetel gevestigd te Schoonmansveld 50, 2870 Puurs-Sint Amands, BELGIE of via 

telefoon +32 3 877 00 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


