INHOUD
smart-club.be is een vzw, en besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van
deze site. smart-club.be kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze
site bevindt. Alle elementen van deze site hebben enkel een informatieve waarde en mogen niet
beschouwd worden als documenten met juridische bewijskracht.
De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de in de
clubshop te koop aangeboden producten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijk kennisgeving
gewijzigd kan worden.
smart-club.be kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor
het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. smart-club.be kan evenmin aansprakelijk worden
gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.
Hoewel de website beveiligd wordt, aanvaardt smart-club.be geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die uit het gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien bij virusaanvallen, externe
inbraken en andere onrechtmatige daden.
PRIVACY
smart-club.be verbindt zich ertoe om de wet op de privacy na te leven en om alle verstrekte
gegevens, verkregen bij de inschrijving tot lidmaatschap, enkel te gebruiken voor clubdoeleinden.De verstrekte gegevens worden op een veilige manier bewaard en geenszins
overgemaakt aan derden.
Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen en eventueel wenst te wijzigen, of u wenst
niet langer informatie van smart-club.be te ontvangen, dan volstaat het om contact op te nemen via
mail op het adres webmaster@smart-club.be.
REPRODUCTIE
Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitendover de foto’s, teksten, logo's, slogans en handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden
beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke
bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van smart-club.be of van de eventuele
andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor
openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.
Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder
voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en de naam “smart-club.be vzw”
duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden
vergoed.
smart-club.be vzw
Maatschappelijke zetel : Mechelseweg 117b, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Clubmail : info@smart-club.be

