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DISCLAIMER
De website www.shop.vanhavermaet.be, alsmede de daaraan verbonden webshop, zijn eigendom van Van Havermaet 
Webshop BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, ondernemingsnummer 0451.580.827, 
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, tel.: 011/30.13.50 (hierna: ‘VH’).

Door de toegang tot en het gebruik van de betreffende website en webshop, verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk 
akkoord met de algemene voorwaarden van VH, dewelke hier integraal geraadpleegd kunnen worden.

De integrale inhoud van deze website en webshop is, met inbegrip van o.a. merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, 
beelden, … beschermd door intellectuele eigendomsrechten. VH is de enige eigenaar van deze eigendomsrechten en 
op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.
VH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en in de webshop aan te vullen, aan te 
passen of te wijzigen zonder de gebruiker hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

VH biedt geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van de website en webshop, doch tracht dit in de mate van het 
mogelijke wel te faciliteren.
Voorts kan VH geen garanties geven dat de website en/of webshop vrij zouden zijn van mogelijks schadeverwekkende 
elementen of virussen. VH draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade die het gevolg is van het gebruik van de website en/of webshop. 
De modeldocumenten worden geleverd “as is” en conform de beschrijvingen zoals vermeld in de webshop. Behoudens 
de gevallen waarin de klant bijkomend ook diensten aankocht, betreft het een loutere aankoop van een document 
zonder verdere ondersteuning of adviesverlening. In deze gevallen is het document bijgevolg niet aangepast aan enige 
persoonlijke of specifieke omstandigheden.
VH draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en de eventuele wijziging er van in geval van de 
loutere aankoop van deze documenten.

Inzake haar privacybeleid verwijst VH naar de Privacy Statement die integraal werd opgenomen op haar website en 
hier ook geraadpleegd kan worden.

Alle rechtsbetrekkingen tussen VH en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
VH wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, 
terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, 
afdeling Hasselt, bevoegd. 
Een gerechtelijke procedure zal de enige manier zijn voor de beslechting van welke geschillen dan ook tussen VH en 
de klant.


