Algemene voorwaarden
Aquafin NV is niet verantwoordelijk voor welke schadelijke gevolgen dan ook voortvloeiend uit het
gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de site, en/of de toegang tot en het gebruik
van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. Aquafin NV aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enig
verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.
De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Aquafin geeft echter
geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een
bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Aquafin aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve
informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie
van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De
verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve
toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde.
De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en
gegevens komen toe aan Aquafin, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de site zelf. Behoudens de
uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is
elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze
informatie, publicaties of gegevens verboden.
De persoonsgegevens verkregen via deze site kunnen door Aquafin verwerkt worden voor onder
meer het aanbieden van diensten, het beheer van bestanden, het berekenen van bijdragen en
facturatie. In elk geval zullen de gegevens behandeld worden, worden in overeenstemming met de
bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending
van die gegevens voor doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de
persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt deze, in voorkomend geval, laten verbeteren.
De gebruiker kan Aquafin contacteren via chapeau@aquafin.be of schriftelijk via Dijkstraat 8, 2630
Aartselaar, BE0440.691.388. De informatie die Aquafin verstrekt via deze website wordt beheerst
door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is.
Chapeau is een organisatie van Aquafin. The Oval Office (TOO) handelt in de hoedanigheid van
dienstverlener voor organisatoren van evenementen en kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor de zaalopstelling en de mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats, de
prijs, noch voor de volledige annulering van het evenement. De gebruiker kan The Oval Office
bvba bereiken via info@theovaloffice.be of schriftelijk via Herrystraat 15, 2100 Deurne, BTW
BE0474137582, tel 09/2252110;
De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor
de boeking en de betaling van deze laatste. Zelfs al wordt de bestelling uitgevoerd voor een derde.
De inschrijvingen kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan
derden in het kader van een commerciële relatie. De inschrijving kan niet worden terugbetaald, noch
teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering door Aquafin. Deze terugbetaling
gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper en mits aftrek van een administratieve kost van €5 per
inschrijving.

