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GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE 
 
1. Toegang en gebruik  
Ieder bezoek en/of gebruik van de website www.atelierplus.be (verder “A+” genoemd) is onderworpen aan 

deze gebruiksvoorwaarden. 
Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de bezoeker (die hierna wordt aangeduid als 'de 

gebruiker' of 'u') deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet 
aanvaardt, dient u de website te verlaten. 

A+ kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk 
bezoek aan de site deze voorwaarden na te lezen. U kunt deze steeds terugvinden op de startpagina. 

De Nederlandstalige tekst van deze gebruiksvoorwaarden is de originele tekst en primeert in geval van 
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden met andere vertalingen. 

 
2. Ter beschikking gestelde informatie 
Ondanks de zorg die A+ besteedt aan de opmaak en het gebruik van deze website, kunnen de gegevens 
technische of inhoudelijke onjuistheden bevatten, net zoals het gebruik van de website tijdelijk gestoord 

of opgeschort kan worden. Deze website wordt door A+ ter beschikking gesteld op een "as is" en "as 
available" basis. A+ garandeert dan ook geenszins de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de 

informatie voor welk gebruik dan ook, evenmin als de permanente beschikbaarheid van de website. 
De informatie die u op deze website aantreft, is van algemene aard en louter informatief en kan dus niet 

als bindend worden beschouwd in hoofde van A+. 
A+ is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn 

genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Noch is ze verantwoordelijk voor fouten of 
vergissingen. Ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden 

directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade 
veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven, interpreteren, 

melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien A+ gewaarschuwd 
werd voor zulke schade. 

 
3. Gebruik van 'cookies' 
A+ kan gebruik maken van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker 
worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo kunnen 'cookies' gebruikt 

worden om een taalkeuze vast te stellen. Het gebruik van 'cookies' wordt algemeen aanvaard door 
gebruikers. Indien u verkiest geen 'cookies' te aanvaarden, kan u deze uitschakelen in de instellingen van 

uw browser. In dat geval kan A+ u evenwel geen correcte werking van deze website garanderen. 
 

A+ is niet verantwoordelijk voor schade en virussen die desgevallend uw computerinstallatie zouden 
aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website. De gebruiker verbindt er zich toe om in elk geval 

de grootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen, teneinde te vermijden dat deze website zou aangetast 
worden door een virus of andere schadelijke elementen, van welke aard ook. 

 
4. De website   
De website is een online platform dat gebruikers toelaat informatie te verwerven omtrent A+.  
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Het gebruik van de website van A+ gebeurt integraal op eigen risico van de gebruiker. A+ geeft geen 

enkele waarborg – noch expliciet, noch impliciet – omtrent het functioneren van de website noch omtrent 
de opgenomen informatie. 

 
A+ behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, 

de inhoud van haar website te optimaliseren en/of te wijzigen. A+ kan niet waarborgen dat de voor u 
beschikbare versie steeds de meest recente versie is. 

 
5. Intellectuele eigendomsrechten 
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van 
A+, of van de respectievelijke rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. Deze website, 

alsmede de teksten, logo's, afbeeldingen en andere items, evenals de selectie en de vormgeving ervan, 
worden door het auteursrecht beschermd.   

 
Elke kopie, aanpassing, wijziging en/of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte 

van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt 
verboden, behoudens mits voorgaande schriftelijke toelating van A+. Het is evenzeer verboden om deze 

informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.  
 

De benamingen, logo’s en/of merken die gebruikt worden op deze website, zijn merken en/of 
handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Uw toelating om deze website te bezoeken, houdt geen 

toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken of namen.  Elk gebruik daarvan of van 
gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden, behoudens mits voorafgaande schriftelijke 

toestemming van A+. 
 

In geval van inbreuk op deze rechten heeft A+ het recht om alle passend geachte  strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke procedures in te stellen. 

 
6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie 
Deze gebruiksvoorwaarden worden derhalve uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 
 

Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, valt onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 
7. Opmerkingen en vragen 
Uw opmerkingen en feedback over de website zijn steeds welkom op volgend e-mailadres: 
info@atelierplus.be. Ook voor eventuele vragen kan u steeds terecht op het voormelde e-mailadres.  

   
8. Slotbepalingen 
Indien eender welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal 
deze ongeldige of nietige bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke 

bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.  Alle andere 
bepalingen blijven gelden.  

 
 

 

 


