Disclaimer

© 2004 ITE NV. Alle rechten voorbehouden. Deze website en de inhoud ervan zijn de exclusieve
eigendom van ITE NV, met maatschappelijke zetel gevestigd aan het Europark-Oost 24 te 9100
Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0428.864.021.
Als gebruiker van deze website erkent u over de bevoegdheid en de nodige middelen te
beschikken om deze website te betreden en te gebruiken. U verbindt zich er toe niets te doen dat
de werking van deze website kan verstoren. Onverminderd de toepasselijke regelgeving, verbindt
u zich er tevens toe de volgende bepalingen, waarmee u instemt, na te leven:
Gebruik website
Als gebruiker van deze website hebt u het recht de informatie op deze website te consulteren
mits het respecteren van de auteursrechten en de andere intellectuele eigendomsrechten van
ITE NV en met inachtname van alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving inzake
auteursrechten. Alle auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten op de naam,
de inhoud en de structuur van de website www.ite-tools.com zijn exclusief eigendom van ITE NV.
Via het gebruik van deze website verkrijgt u geen rechten op deze auteursrechten en/of andere
intellectuele eigendomsrechten.
Het is u derhalve niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software, …)
van deze website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te
wijzigen of mee te delen aan het publiek zonder de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande
toestemming van ITE NV.
Het is de gebruiker van deze website eveneens verboden te voorzien in een hyperlink naar deze
website zonder de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ITE NV.
Privacy
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die ITE NV via haar website aanbiedt.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan huidige privacyvoorwaarden van ITE NV te
accepteren.
ITE NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die gebruikers aan ITE NV verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld.
Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer,
rekeningnummer (“persoonlijk identificeerbare informatie”), alsmede demografische informatie
zoals uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, wanneer deze informatie gekoppeld is aan uw
persoonlijk identificeerbare informatie (gezamenlijk genoemd “Persoonlijke Informatie”).
Bij gebruik van één van de diensten van ITE NV is het mogelijk dat u Persoonlijke Informatie
verstrekt. ITE NV zal deze informatie enkel gebruiken om de geleverde dienst uit te kunnen
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voeren. De Persoonlijke Informatie zal worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ITE
NV of van een derde partij.
ITE NV kan communicatie (e-mail of andere berichten) die aan haar wordt gericht, bewaren. ITE
NV zal Persoonlijke Informatie die in dit kader wordt verstrekt, gebruiken om uw vragen te
verwerken en te beantwoorden. De Persoonlijke Informatie zal worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van ITE NV of van een derde partij.
De website van ITE NV gebruikt cookies, zijnde kleine tekstbestanden waarin bepaalde gegevens
over een gebruiker van de website worden opgeslagen. De informatie in deze cookies is beperkt
tot browsergegevens en/of gegevens over uw opzoekingen verricht op de website van ITE NV.
ITE NV zal deze gegevens enkel aanwenden voor het maken van statistieken over het gebruik
van de (pagina’s van de) website van ITE NV en het verbeteren van de werking van deze website.
Aansprakelijkheid
Als gebruiker van deze website verklaart u zich ermee akkoord dat ITE NV op geen enkele wijze
aansprakelijk kan worden gehouden voor eender welke schade verbonden met (het gebruik van)
deze website. De inhoud van de externe websites waarnaar deze website (in voorkomend geval)
verwijst of waarmee deze website (in voorkomend geval) verbinding voorziet, valt volledig buiten
de controle en de verantwoordelijkheid van ITE NV. Wanneer u als gebruiker van deze website
toegang vraagt tot deze websites aanvaardt u zich te onderwerpen aan de afspraken met de
houders van deze websites.
ITE NV garandeert noch de juistheid, noch de volledigheid, noch het up-to-date karakter van de
informatie op deze website.
ITE NV houdt zich het recht voor om informatie op deze website te wijzigen, toe te voegen of te
verwijderen. ITE NV houdt zich tevens het recht voor om deze website zonder voorafgaande
kennisgeving te beëindigen.
Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Iedere betwisting die het gevolg is van het gebruik van deze website zal exclusief beslecht worden
door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke
zetel van ITE NV is gevestigd, die het Belgische recht zullen toepassen, onverminderd de in
voorkomend geval toepasselijke buitenlandse en internationale regelgeving.
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