
Voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een 
overeenkomst tussen Website-exploitant ("Website-exploitant", "ons", "wij" of "onze") 
en u ("Gebruiker", "u" of "uw '). Deze overeenkomst zet de algemene 
voorwaarden uiteen van uw gebruik van de website habikat.be en al haar producten 
of diensten (gezamenlijk "website" of "diensten"). 
Gebruikersinhoud 
We bezitten geen gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u tijdens het 
gebruik van de Service op de Website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor 
de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en 
intellectueel eigendom of recht op gebruik van alle ingediende inhoud. We kunnen, 
maar zijn niet verplicht, inhoud op de website die door u is ingediend of gemaakt met 
behulp van onze diensten, te controleren en te beoordelen. U geeft ons toestemming 
om de inhoud van uw gebruikersaccount alleen te openen, kopiëren, distribueren, 
opslaan, verzenden, opnieuw formatteren, weergeven en uit te voeren voor zover 
nodig om u de diensten te leveren. Tenzij specifiek toegestaan door u, geeft uw 
gebruik van de website ons niet de licentie om te gebruiken, reproduceren, 
aanpassen, wijzigen, 

Back-ups 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op de website. In geen geval zijn wij 
aansprakelijk voor verlies van enige inhoud. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om 
een geschikte back-up van uw inhoud te maken. Niettegenstaande het voorgaande, 
kunnen we in sommige gevallen en in bepaalde omstandigheden, zonder enige 
verplichting, in staat zijn om sommige of al uw gegevens die zijn verwijderd te 
herstellen vanaf een bepaalde datum en tijd waarop we mogelijk een back-up van 
onze eigen gegevens hebben gemaakt. doeleinden. We garanderen niet dat de 
gegevens die u nodig heeft, beschikbaar zijn. 

Links naar andere websites 
Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we niet, direct of 
indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij 
een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garantie voor het aanbod van 
bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en 
inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere 
gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website 
zorgvuldig door te nemen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico. 

Verboden gebruik 



Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden 
de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) 
anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te 
nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, 
wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk 
te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele 
eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, 
belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, 
seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) 
om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of 
verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op een of andere 
manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of 
van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om te 
spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (i) voor elk 
obsceen of immoreel doel; of (j) om de beveiligingsfuncties van de Service of een 
gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We 
behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde 
website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen. of 
het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een 
gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden 
toepassingen. of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de 
Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van 
de verboden toepassingen. 

Scheidbaarheid 
Alle rechten en beperkingen in deze overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en 
zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen inbreuk maken op 
toepasselijke wetten en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover nodig, zodat 
ze deze overeenkomst niet illegaal en ongeldig maken of niet afdwingbaar. Als een 
bepaling of deel van een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde 
rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de bedoeling 
van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst 
vormen met betrekking tot de onderwerp hiervan, en al deze overige bepalingen of 
delen daarvan blijven volledig van kracht. 

Wijzigingen en wijzigingen 
We behouden ons het recht voor om deze overeenkomst of het beleid met betrekking 
tot de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen 
van een bijgewerkte versie van deze overeenkomst 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 deze voorwaarden 
U erkent dat u deze overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met al zijn 
voorwaarden. Door de website of zijn diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord 



gebonden te zijn aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de 
voorwaarden van deze overeenkomst, 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 deze 
overeenkomst 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 
 


