
Disclaimer

Deze website is eigendom van ‘t ontwerp.

Contactpersoon: Nicky Janse

Ondernemingsnummer:  

BTW BE 0843.465.181

Copyright

© 2012-2014 ‘t ontwerp. Alle rechten voorbehouden.

De teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en 

de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden 

gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk 

welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t ontwerp.

Privacy

Sinds 13 februari 2001 is de privacywet (wet van 8 december 1992) in België van kracht. Het gebruik van 

deze website betekent acceptatie van volgend privacybeleid en gebruikersovereenkomst. ‘t ontwerp 

respecteert de privacy van zijn klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van u vragen en 

hoe ‘t ontwerp met uw informatie omgaat. ‘t ontwerp kan u op bepaalde plaatsen op onze website, zoals 

op formulier- en downloadpagina’s, vragen naar uw e-mail adres. We willen hiermee graag een moge-

lijkheid hebben om, indien noodzakelijk, met de gebruikers in contact te kunnen treden. Met uw goed-

keuring zal ‘t ontwerp de door u verstrekte informatie zo nu en dan gebruiken voor marketingdoeleinden. 

Bijvoorbeeld voor het bekendmaken van nieuwigheden in ons gamma, speciale aanbiedingen en om u 

te informeren over updates en aanvullende diensten. Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen 

met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschre-

ven doel. Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen 

wij uw informatie nooit aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. ‘t ontwerp zal 

binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u ge-

geven informatie te voorkomen. Alle partijen, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn 

verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar 

binnen deze verklaring wordt verwezen. U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te laten  

verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.


