
Aanvaardbaar gebruik beleid 
Dit beleid voor acceptabel gebruik ("Beleid voor acceptabel gebruik", "AUP", "Beleid") 
is een overeenkomst tussen Website-exploitant ("Website-exploitant", "ons", "wij" of 
"onze") en u ("Gebruiker", 'jij' of 'jouw'). Dit beleid zet de algemene richtlijnen en het 
aanvaardbare en verboden gebruik van de website habikat.be en al haar producten of 
diensten uiteen (gezamenlijk "Website" of "Diensten"). 
Verboden activiteiten en gebruik 
U mag de Services niet gebruiken om inhoud te publiceren of deel te nemen aan 
activiteiten die illegaal zijn volgens de toepasselijke wetgeving, die schadelijk zijn 
voor anderen, of die ons aansprakelijk zouden stellen, inclusief maar niet beperkt tot, 
in verband met een van de volgende, die elk is verboden onder dit beleid: 

• Het verspreiden van malware of andere kwaadaardige code. 
• Openbaar maken van gevoelige persoonlijke informatie over anderen. 
• Persoonlijke informatie over derden verzamelen of proberen te verzamelen zonder 

hun medeweten of toestemming. 
• Het verspreiden van pornografie of inhoud voor volwassenen. 
• Het promoten of faciliteren van prostitutie of escortdiensten. 
• Het hosten, verspreiden of linken naar kinderpornografie of inhoud die schadelijk is 

voor minderjarigen. 
• Gokken, geweld, terroristische activiteiten promoten of vergemakkelijken of 

wapens of munitie verkopen. 
• Zich bezighouden met de illegale distributie van gereguleerde stoffen, 

smokkelwaar of voorgeschreven medicijnen. 
• Betalingsaggregators of facilitators beheren, zoals het verwerken van betalingen 

namens andere bedrijven of goede doelen. 
• Faciliteren van piramidespelen of andere modellen die bedoeld zijn om betalingen 

te vragen van publieke actoren. 
• Dreigende schade aan personen of eigendommen of anderszins intimiderend 

gedrag. 
• Inbreuk maken op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van 

anderen. 
• Faciliteren, helpen of aanmoedigen van een van de bovenstaande activiteiten via 

onze Services. 
Systeemmisbruik 
Elke gebruiker die de beveiliging van onze diensten schendt, is strafbaar en 
burgerlijk aansprakelijk, evenals onmiddellijke beëindiging van het 
account. Voorbeelden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: 

• Gebruik of distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging van de 
Services in gevaar te brengen. 

• Het opzettelijk of uit onachtzaamheid verzenden van bestanden die een 
computervirus of beschadigde gegevens bevatten. 



• Zonder toestemming toegang krijgen tot een ander netwerk, inclusief het 
onderzoeken of scannen op kwetsbaarheden of het schenden van beveiligings- of 
authenticatiemaatregelen. 

• Ongeautoriseerd scannen of bewaken van gegevens op een netwerk of systeem 
zonder de juiste toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk. 

Servicebronnen 
U mag geen buitensporige hoeveelheden van de Services gebruiken of de Services 
gebruiken op een manier die prestatieproblemen veroorzaakt of die de services voor 
andere Gebruikers onderbreekt. Verboden activiteiten die bijdragen tot overmatig 
gebruik, omvatten zonder beperking: 

• Opzettelijke pogingen om de Services te overbelasten en aanvallen uit te zenden 
(dwz denial of service-aanvallen). 

• Betrokken zijn bij andere activiteiten die de bruikbaarheid en prestaties van onze 
Services verminderen. 

Laster en aanstootgevende inhoud 
We waarderen de vrijheid van meningsuiting en moedigen gebruikers aan om 
respectvol te zijn met de inhoud die ze plaatsen. Wij zijn geen uitgever van 
gebruikersinhoud en kunnen de waarheidsgetrouwheid van individuele lasterclaims 
niet onderzoeken of bepalen of bepaald materiaal, dat we aanstootgevend vinden, 
moet worden gecensureerd. We behouden ons echter het recht voor om inhoud te 
modereren, uit te schakelen of te verwijderen om schade aan anderen of aan ons of 
onze Services te voorkomen, zoals naar eigen goeddunken bepaald. 

Auteursrechtelijk beschermde inhoud 
Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet via onze Services worden 
gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het 
auteursrecht of een persoon die uitdrukkelijk is gemachtigd om dergelijke 
toestemming te geven door de eigenaar van het auteursrecht. Na ontvangst van een 
claim wegens inbreuk op het auteursrecht of een kennisgeving van een dergelijke 
schending, kunnen we, naar eigen goeddunken, een onderzoek uitvoeren en na 
bevestiging het inbreukmakende materiaal van de Services verwijderen. We kunnen 
de service van gebruikers beëindigen met herhaalde 
auteursrechtschendingen. Indien nodig kunnen verdere procedures worden 
uitgevoerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens een gebruiker van de 
services voor het verwijderen van dergelijk materiaal. 

Als u denkt dat uw auteursrecht is geschonden door een persoon of personen die 
onze Services gebruiken, stuur dan een rapport van de auteursrechtschending naar 
de contactgegevens die aan het einde van dit beleid worden vermeld. 

Handhaving 



We behouden ons het recht voor om de enige scheidsrechter te zijn bij het bepalen 
van de ernst van elke inbreuk en om onmiddellijk corrigerende maatregelen te 
nemen, inclusief maar niet beperkt tot: 

• Het uitschakelen of verwijderen van inhoud die verboden is door dit beleid, inclusief 
om schade aan anderen of ons of onze diensten te voorkomen, zoals door ons 
naar eigen goeddunken bepaald. 

• Het naar eigen goeddunken melden van schendingen aan wetshandhavers zoals 
door ons bepaald. 

• Als u niet binnen 2 dagen op een e-mail van ons misbruikteam reageert, of zoals 
anderszins aangegeven in de communicatie aan u, kan dit leiden tot opschorting of 
beëindiging van uw Services. 

Niets in dit beleid mag worden geïnterpreteerd als een beperking van onze acties of 
rechtsmiddelen met betrekking tot verboden activiteiten. Bovendien behouden we te 
allen tijde alle rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan met 
betrekking tot dergelijke activiteiten bij wet of in het eigen vermogen. 

Schendingen melden 
Als u een schending van dit beleid heeft ontdekt en wilt melden, neem dan 
onmiddellijk contact met ons op. We zullen de situatie onderzoeken en u volledig 
assisteren. 

Wijzigingen en wijzigingen 
We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden met betrekking tot 
de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van 
een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dat doen, zullen we 
de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de 
website na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming voor dergelijke wijzigingen.  
Acceptatie van dit beleid 
U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met al zijn voorwaarden. Door 
de website of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan 
dit beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet 
gemachtigd om de website en de services ervan te gebruiken of te openen. 

Neem contact met ons op 
Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als 
u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot zaken die ermee verband houden, 
kunt u een e-mail sturen naar annelies@praktivet.be of een brief schrijven naar 
Beernemsteenweg 36, 8750 Wingene 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2020 


