
Disclaimer 
Deze disclaimer ("Disclaimer", "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen 
Website-exploitant ("Website-exploitant", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" 
of "uw") . Deze Disclaimer zet de algemene richtlijnen, voorwaarden en 
condities uiteen van uw gebruik van de habikat.be website en al haar producten of 
diensten (gezamenlijk, "Website" of "Diensten"). 
Vertegenwoordiging 
Alle opvattingen of meningen die op de website worden weergegeven, zijn uitsluitend 
van de makers van inhoud en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen 
of organisaties waarmee de websitebeheerder of -makers al dan niet in professionele 
of persoonlijke hoedanigheid zijn geassocieerd, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Alle 
opvattingen of meningen zijn niet bedoeld om een religie, etnische groep, club, 
organisatie, bedrijf of persoon te belasteren. 

Inhoud en berichten 
U mag een kopie van elk deel van deze website afdrukken voor uw eigen persoonlijk, 
niet-commercieel gebruik, maar u mag geen enkel deel van de website kopiëren voor 
andere doeleinden en u mag geen enkel deel van de website wijzigen. Opname van 
enig deel van deze website in een ander werk, hetzij in gedrukte of elektronische 
vorm of in een andere vorm, hetzij opname van enig deel van de website in een 
andere website door inbedding, framing of anderszins zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de website-exploitant is verboden. 

U kunt opmerkingen plaatsen voor de beschikbare inhoud op de website. U mag zich 
via de website niet voordoen als iemand anders. U mag geen inhoud plaatsen die 
lasterlijk, frauduleus, obsceen, bedreigend, inbreukmakend is op de privacyrechten 
van iemand anders of die anderszins onwettig is. U mag geen inhoud plaatsen die 
inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon of 
entiteit. U mag geen inhoud plaatsen die een computervirus of andere code bevat die 
is ontworpen om de werking van computersoftware of hardware te verstoren, 
beschadigen of beperken. 

Vrijwaring en garanties 
Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op de 
website correct is. Website Operator is niet verantwoordelijk voor fouten of 
weglatingen, of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van deze 
informatie. Alle informatie en diensten op de website worden geleverd "zoals ze zijn", 
zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten 
verkregen door het gebruik van deze informatie of diensten, en zonder enige vorm 
van garantie, expliciet of impliciet. In geen enkel geval zal Website Operator, of zijn 
partners, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor 
enige genomen beslissing of actie ondernomen op basis van de informatie op de 



Website of Services, of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, 
zelfs als ze op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

We behouden ons het recht voor om deze Disclaimer met betrekking tot de Website, 
producten of diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van 
een bijgewerkte versie van deze Disclaimer 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. Beleid is gemaakt met WebsitePolicies . 
Acceptatie van deze disclaimer 
U erkent dat u deze Disclaimer hebt gelezen en dat u akkoord gaat met al zijn 
voorwaarden. Door de website te bezoeken, gaat u akkoord met deze disclaimer. Als 
u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Disclaimer, bent u niet bevoegd 
om de Website 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 
disclaimer 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 16 juni 2020 


