Alpro Sociaal Fonds: Disclaimer – Privacy Policy
Gebruiksvoorwaarden en bepalingen / Disclaimer / Wettelijke kennisgeving
Gelieve deze kennisgeving zorgvuldig te lezen. De onderstaande gebruiksvoorwaarden en bepalingen
("gebruiksvoorwaarden") en het privacybeleid ("privacybeleid") regelen uw gebruik van de website Alpro
Sociaal Fonds (hierna de "website van Alpro" of de "website" genoemd) en alle materiaal op deze
website. Voor meer informatie met betrekking tot de manier waarop uw persoonsgegevens worden
beschermd wanneer u de website van Alpro bezoekt, contacteer ons op alprosocialfund@alpro.com.
De op de website van Alpro gepubliceerde informatie wordt ter beschikking gesteld door Alpro
Comm.VA, Vlamingstraat 28, B-8560 Wevelgem (België), 0420.429.375 RPM/RPR Kortrijk (hierna
“Alpro”, “wij” of “ons” genoemd), een commanditaire vennootschap op aandelen.
Door de website van Alpro te raadplegen en te gebruiken, bevestigt u dat u de gebruiksvoorwaarden in
deze wettelijke kennisgeving hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze
gebruiksvoorwaarden en de regelgeving met betrekking tot het gebruik van de website van Alpro en het
privacybeleid waarnaar verwezen wordt.
Alpro gebruikt de persoonsgegevens van bezoekers wanneer dat nodig is voor doeleinden als het
controleren van de identiteit van bezoekers, het aanmaken van gebruikersgegevens, zoals een
gebruikersnaam en een wachtwoord, om te antwoorden op uw vragen, om u in staat te stellen
kennisgevingen alsmede algemene informatie over Alpro Sociaal Fonds te ontvangen.
Datum van inwerkingtreding van deze gebruiksvoorwaarden: 1 October 2013
Auteursrechten
De volledige inhoud van de website van Alpro, met inbegrip van alle webdesign, teksten, lay-out,
tekeningen, foto's, films, grafieken en andere elementen op deze internetpagina's, alsmede de selectie en
samenstelling ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend en exclusief eigendom van Alpro of
opgenomen met de toestemming van de houders van de auteursrechten, ALLE RECHTEN
VOORBEHOUDEN.
Disclaimer
Alpro stelt de website van Alpro ter beschikking "as is", zonder enigerlei verklaringen te doen of
garanties te bieden, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de
site en de inhoud ervan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of mogelijk
verouderde informatie, met inbegrip van verborgen gebreken.
Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op elke vorm van
schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens,
inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en aanspraken van derden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden en alles wat er verband mee houdt, worden beheerst door het Belgische recht.
Alpro Comm. VA
Vlamingstraat 28
B-8560 Wevelgem - Belgium
Tel: +32 9 260 21 09 - alprosocialfund@alpro.com

