Algemene voorwaarden inzake het gebruik en de
communicatie met de site FindOut.be

A. Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Bedankt om FindOut te gebruiken! We raden je aan deze gebruikersvoorwaarden te lezen. De site
FindOut.be wordt voorgesteld onder voorbehoud van aanvaarding door de gebruiker, van welke aard
dan ook, van de voorwaarden en mededelingen in de algemene voorwaarden van de site. Het gebruik
van de site FindOut.be veroorzaakt automatisch een onherroepelijk akkoord van deze voorwaarden,
bepalingen en mededelingen.
Indien deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen bepaald in de algemene voorwaarden in
strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van een bepaalde website, ontwikkeld in het kader van de
site FindOut.be dan prevaleren de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hier eerder bepaald.

2. Gebruik voor persoonlijk, privatieve en juridische
doeleinden
De site FindOut.be is voorbehouden voor persoonlijke en privatieve doeleinden. De gebruiker is niet
toegestaan informatie, gegevens, software of eender welk dienstenproduct verkregen via de site
FindOut.be te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overbrengen, vertegenwoordigen, reproduceren zonder
licentie of te verkopen, noch afgeleide werken of diensten van het bovenstaande te maken.
Het gebruik van de site FindOut.be voor illegale doeleinden, in strijd met de bepalingen van deze
voorwaarden, is verboden.

3. Links naar websites en adressen van derden
De site FindOut.be kan links naar websites of adressen van derden bevatten. Deze adressen en links
zijn beschikbaar voor het gebruiksgemak. FindOut beoefent geen enkel controle uit op eerder
vernoemde sites of adressen en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. De invoeging van deze
links en adressen in de site FindOut.be betekent niet dat FindOut.be de bepaalde elementen van
deze sites en adressen goedkeurt en impliceert geen enkele associatie tussen de exploitanten van
deze sites of adressen.

4. Registratie
Om gebruik te maken van bepaalde diensten op FindOut.be moet je je registeren en een account
aanmaken om een geregistreerde gebruiker te worden. Je kan je rechtstreeks bij FindOut registreren
of een derde partij account gebruiken zoals Facebook door of (i)jouw Derde-Partij Account login
informatie te verstrekken; of (ii) FindOut toegang te verlenen tot jouw Derde-Partij Account, zoals
toegelaten onder de gebruiksvoorwaarden van deze derde partij. Je geeft weer dat je het recht hebt
om deze Derde-Partij-Account login informatie te onthullen en/of geeft FindOut toegang tot deze
account (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het gebruik van deze account voor het doel dat hier
omschreven staat), zonder schending door jou of de gebruikersvoorwaarden die het gebruik regeren

van jouw Derde-Partij-Account en zonder FindOut te verplichten om honoraria te betalen of FindOut
het onderwerp te maken van enige gebruikerslimitaties opgelegd door de Derde-Partij service
providers. Door FindOut toegang te verlenen tot deze Derde-Partij Accounts, begrijp je dat FindOut
toegang zal hebben tot de inhoud nodig voor de registratie die jijzelf hebt gegeven en opgeslagen in
deze Derde-Partij Account
(“SNS INHOUD”). Afhankelijk van de Derde-Partij Accounts die je kiest en afhankelijk van de privacy
settings die u heeft aangegeven op deze Derde-Partij Account, zal de persoonlijke informatie nodig
voor de registratie, beschikbaar gesteld worden op jouw FindOut account en diensten. Neem waar
dat wanneer een Derde-Partij Account onbeschikbaar wordt, of de toegang tot zulke Derde-Partij
Account wordt FindOut ontzegt door de Derde-Partij service provider, de SNS inhoud niet meer
beschikbaar zal zijn door onze site en diensten.
Jouw relatie met de Derde-Partij service providers geassocieerd met je Derde-Partij Account wordt
volledig gestuurd door jouw overeenkomst met deze Derde-Partij service providers. FindOut zal geen
stappen ondernemen om deze SNS inhoud te herzien voor geen enkele reden, inclusief maar niet
gelimiteerd tot accuraatheid, legaliteit of niet-vertreding and FindOut is niet verantwoordelijk voor
welke SNS inhoud dan ook.
De registratie op de site en de creatie van een profiel vereist dat de gebruiker ons rechtstreeks of via
SNS persoonlijke data, inclusief een valide email adres, die nodig zijn om de diensten aan te bieden
en die zullen beheert worden volgens de principes van onze Privacy Policy.
Op elk moment, kan de gebruiker die de registratie voltooid heeft, zich toegang verschaffen tot zijn
of haar profiel om deze persoonlijke data te wijzigen, inclusief de informatie rond persoonlijke
voorkeuren.
Geregistreerde gebruikers representeren en verzekeren dat alle persoonlijke data die zij hebben
verstrekt aan FindOut waarheidsgetrouw, correct, bijgewerkt zijn en verwijzen naar de gebruiker.
Wanneer deze informatie zou veranderen zal de geregistreerde gebruiker verantwoordelijk zijn om
deze data waarheidsgetrouw bij te werken.
FindOut heeft het recht om jouw profiel en toegang tot de site te schorsen of beëindigen wanneer de
informatie die uw aanbiedt tijdens het registratieproces of hierna inaccuraat, frauduleus of incorrect
is.
De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk om zijn/haar wachtwoord te beschermen en stemt
ermee toe deze niet te delen aan derde partijen. De geregistreerde gebruiker gaat ermee akkoord de
enige verantwoordelijke te zijn voor zijn/haar activiteiten onder zijn/haar profiel, ongeacht of de
geregistreerde gebruik dergelijke activiteiten of acties heeft toegestaan of niet. De geregistreerde
gebruiker zal FindOut onmiddellijk op de hoogte brengen van ongeoorloofd gebruik van zijn profiel.
Als de gebruiker de registratie niet voltooit nadat deze zijn e-mailadres heeft verstrekt, zal FindOut
een beperkt aantal e-mails versturen om de gebruiker uit te nodigen de registratie af te ronden en om
hem op de hoogte te stellen van de verstrekt diensten op de site.
Op elk gewenst moment kan de gebruiker de gegevens die bij de registratieprocedure zijn versterkt,
annuleren door een e-mail naar Info@FindOut.be te schrijven met het onderwerp “profiel annulering”

5. Ticketoptie

De ticketfunctie wordt rechtstreeks aangeboden door online ticketingsystemen. FindOut.be is een
intermediair platform dat u toegang geeft tot deze informatie. We hebben geen wettelijke
aansprakelijkheid voor annuleringen, veranderingen of enige andere problemen die zouden
voortvloeien uit dit evenement.

6. terugbetaling


Een terugbetaling van 100% is mogelijk wanneer de aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend
binnen 6 uur na de betaling. Deze zullen altijd terugbetaald worden in coins, tenzij anders
afgesproken. Het terugbetalingsproces kan tot 5 werkdagen in beslag nemen.

7. FindOut.be en facebook
Een deel van de evenementen en evenement gerelateerde informatie op FindOut.be, wordt
gegeneerd door de community op facebook. FindOut.be heeft enkel toegang tot publieke
evenementen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de private optie op facebook te
kiezen wanneer zij hun evenement niet publiek willen maken. Wanneer iemand een probleem heeft
(obligatie, privacy gerelateerd, legaal, crimineel, politiek, identiteitsdiefstal of ander) met de inhoud
van een evenement, vragen wij direct contact op te nemen met Facebook voor het oplossen van dit
probleem en/of verwijdering van het evenement. FindOut is niet geaffilieerd met Facebook en toont
enkel informatie die publiek beschikbaar is. Crawling of Scraping van inhoud getoond op FindOut is
verboden en strenge acties zullen genomen worden bij dergelijke activiteiten.

8. Uitsluiting – verantwoordelijkheid
Alle informatie, producten of diensten die op FindOut.be verschijnen kunnen technische onjuistheden
of typografische fouten bevatten. Deze informatie is onderworpen aan periodieke veranderingen
doorgevoerd door FindOut BVBA om te zorgen voor een betere ontwikkeling van de site. FindOut
BVBA is echter niet verantwoordelijk voor de adequaatheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid,
ongeacht het beoogde gebruik van de adressen, informatie, producten, diensten, afbeeldingen,
databases en software op de site FindOut.be. Al deze informatie wordt verstrekt « as is » zonder
enige vorm van garantie. FindOut.be sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de hierboven
vermelde informatie uit, waaronder de garantie van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel,
titel en niet-inbreuk.
FindOut BVBA kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte
schade, incidenten, schadevergoedingen toegekend als en straf of andere schade van welke aard
dan ook, met inbegrip van schade als gevolg van verlies van gebruik, adres, gegevens of databanken,
of een verlies van inkomsten gelinkt aan een vertraging in verband met het gebruik van de site of de
onmogelijkheid de site te gebruiken, of nog schade die betrekking heeft op alle informatie, software,
producten, diensten of elke geassocieerd grafisch element.

9. contacteer ons
Als u vragen heeft over onze diensten of overeenkomsten, kunt u contact opnemen met de FindOut
klantendienst door de Contacteer ons sectie van de site

B. Bescherming van persoonlijke gegevens
1. Algemeen
De gegevens die door de gebruiker aan FindOut.be gecommuniceerd worden zijn enkel en alleen
maar bedoeld voor het mogelijke intern gebruik bij FindOut.be of partners die contractueel
verbonden zijn aan de BVBA. Overeenkomstig met de Belgische Wet van 8 december 1992
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de geregistreerde gegevens
meegedeeld op verzoek van de gebruiker en zullen ze, indien nodig, gecorrigeerd worden. Eventuele
aanvullende informatie kan verkregen worden bij de Commissie voor de privacy. Indien u vragen
heeft met betrekking tot de registratie van gegevens kunnen deze verzonden worden naar FindOut
BVBA, Mechelsesteenweg 155; 2018 Antwerpen of telefonisch op 0488/31.29.42
Dit Privacybeleid omvat niet de links van onze website naar de websites van derden en derhalve alle
informatie die wordt verzameld door de partijen die deze websites bezitten en controleren en hun
cookies gebruiken. Wij raden u aan om te verwijzen naar het specifieke privacy beleid en
cookiesbeleid van de website van derden voordat u toegang neemt tot deze website.

2. Bescherming van privacy
De gegevens betreffende de gecommuniceerde gebruikersgegevens zijn onderworpen aan strenge
privacy standaarden en veiligheidsnormen.
Tenzij u bezwaar heeft, gericht aan FindOut BVBA, zullen deze gegevens ook gebruikt worden om u
interessante voorstellen te versturen, zodat u kunt genieten van de maximale voordelen in verband
met de website FindOut.be. De verantwoordelijke van deze informatie is FindOut BVBA,
Mechelsesteenweg 155, 2018 Antwerpen

3. Gebruik van "cookies"
FindOut BVBA gebruikt af en toe, voor de ontwikkeling van een betere dienstverlening van de site, «
cookies » of kleine stukjes informatie opgeslagen door een website in de browser van de computer
van de gebruiker : deze cookie kan worden hersteld tijdens een volgend bezoek aan de site en
kunnen alleen worden gelezen door een andere site dan degene die het aangemaakt heeft, in dit
geval, de site FINDOUT.BE. Het gebruik van deze cookie wordt alleen voor zuiver administratieve
doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld, de voorkeuren van een gebruiker opslaan voor bepaalde types
informatie of de toegangscode van de gebruiker, wat de gebruiker telkens bespaart dezelfde
toetsaanslagen te herhalen bij elk bezoek aan de site. Geen enkele cookie bevat informatie die
toelaat de gebruiker gecontacteerd te laten worden via telefoon of e-mail. Het is mogelijk voor de

gebruiker zijn computer te configureren om geïnformeerd te worden telkens er een cookie gecreëerd
wordt of om hun aanmaak te voorkomen.

4. Gebruik van gegevens, privacy en vertrouwelijkheid
De gebruiker gaat akkoord met de geheimhouding en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de
specifieke toegangscode. Elk gebruik van herkenningselementen wordt gemaakt onder de volledige
verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een
van deze elementen zal de klant FindOut BVBA, via de site FINDOUT.BE, waarschuwen binnen de
kortste tijd, deze kennisgeving zal verder worden bevestigd per aangetekende brief. De
verantwoordelijkheid van de gebruiker, van welke aard dan ook, wordt vrijgegeven de werkdag na
ontvangst van de aangetekende brief.
De persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker worden als volgt verwerkt :
- voor het klantenbeheer van FindOut BVBA en het realiseren van marktonderzoek ;
- voor de uitgifte, inning en controle van de facturen ;
- in het kader van contractuele relaties met klanten (bijvoorbeeld, het uitwisselen van mails) ;
- voor het uitvoeren van transactie, informatie of promoties op producten en diensten te ontwikkelen
in het kader van de site FINDOUT.BE.
Op schriftelijk verzoek, op datum, ondertekend en gericht aan FindOut BVBA, Mechelsesteenweg
155, 2018 Antwerpen, en indien de gebruiker zijn identiteit bewijst, kan de gebruiker gratis de
schriftelijke communicatie van zijn persoonlijke gegevens verkrijgen, en indien van toepassing, deze
corrigeren of onjuiste en onvolledige informatie aanvullen.
In geval van wijziging van de administratieve gegevens van de gebruiken dient de gebruiker de
FindOut BVBA in de maand van de verandering op de hoogte te stellen.
In geval van een wijziging van de structuur van de sites van FindOut BVBA, technische problemen of
verlies van gegevens, dient de FindOut BVBA de gebruikers op de roepen om de verloren of
ontbrekende gegevens aan te vullen.

5
 . toestemming
Door zich aan te melden of iemand anders de toelating geeft u in te schrijven op de website, gaat u
akkoord met onze collectie, gebruik, openbaarmaking, overdracht en opslag en/of retentie en andere
verwerking van uw informatie. In overeenstemming met dit privacy beleid van persoonlijke gegevens
of andere informatie die we ontvangen bij uw registratie en / of gebruik van de diensten.
U kunt de Diensten gebruik zonder persoonlijke gegevens te verstrekken (behalve automatische
gegevens, zoals hieronder gedefinieerd) of met het beperken van de persoonlijke gegevens die u
verstrekt. Als u ervoor kiest om geen persoonlijke gegevens te verstrekken of de persoonlijke
gegevens te beperken die u verstrekt, kunt u mogelijk niet alle functies van de Services gebruiken.

6. doel van de inzameling van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de machtigingen die u ons geeft om de informatie te verzamelen, gebruiken we
de informatie die we verzamelen, inclusief uw persoonlijke gegevens, voor de volgende doeleinden:
A) de Diensten te verlenen (bijv. Het beheer van het registratieproces en de toegang tot de site en / of,
accountmanager van de geregistreerde gebruiker, uw betaling verwerken en fraude, bijstand en oplossing
verhelpen van mogelijke klachten van gebruikers en / Of aanvragen);
B) Om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en dit privacybeleid, de servicevoorwaarden en
alle andere voorwaarden die u hebt afgesproken, af te dwingen, inclusief de rechten, eigendom of
veiligheid van FindOut, zijn gebruikers of enig ander persoon, Of de auteursrechtelijk beschermde inhoud
van de dienst;
C) voor interne zakelijke doeleinden, inclusief, zonder beperking, ons te helpen de inhoud en functionaliteit
van de Services te verbeteren, onze gebruikers beter te begrijpen, de Diensten te verbeteren, om
onrechtmatig gebruik te identificeren of aan te pakken en ons hiertegen te beschermen, om u
klantenservice te bieden, En in het algemeen de Diensten en onze zaken beheren; D) voor de volgende
marketingdoeleinden: Stuur nieuwsbrieven per email, sociale media (bijvoorbeeld sociale netwerken),
push notificaties, betreffende informatie over onze diensten. Bovendien zal uw persoonlijke data met uw
specifieke toestemming voor het profileringsactiviteiten zoals omschreven onder punt e) en zullen deze
gebruiken voor het verzenden communicatie om u meer persoonlijke diensten te bieden en producten en /
of diensten te promoten in uw evenementenervaring te verbeteren; Statistische en marktanalyse
uitvoeren, ook online, op de door ons verstrekte diensten;
E) voor het profileren en nauwkeuriger analyseren van de gebruikers gewoontes, aankoopvoorkeuren,
locatie en eventuele verdere informatie. Dergelijke gegevens kunnen in een gecombineerde vorm of op
een onidentificeerbare manier worden verwerkt voor verrichten van marktonderzoeken om onze diensten
beter te verbeteren;
F) zoals anders vermeld in dit privacybeleid.

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE COLLECTEREN
Wanneer u met ons in interactie gaat via onze site of Services, kunnen we persoonlijke gegevens en
niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals hieronder verder beschreven:

A) Registratie
Wanneer u zich inschrijft voor de website, vragen wij u om persoonlijke gegevens te verstrekken die
nodig zijn om het registratieformulier in te vullen, zoals: uw naam, achternaam, gebruikersnaam,
wachtwoord en e-mailadres. Niet-nakoming of weigering om dergelijke informatie te verstrekken,
verhinderen dat u uw verzoek voldoet. Informatie die essentieel is voor ons om u onze Services te
bieden, is goed aangeduid op de site. Daarnaast kunt u ons ook voorzien van optionele informatie
die nuttig is om het account te beheren, zoals geboortedatum of geslacht.
Als u verbinding maakt met de Service met behulp van referenties van een toepassing van derden,
geeft u ons toestemming om uw verificatiegegevens te verzamelen, zoals uw gebruikersnaam en
gecodeerde toegangsrechten. We kunnen ook andere informatie die beschikbaar is op of via uw
applicatie van een derde partij, verzamelen, waaronder bijvoorbeeld uw naam, profielfoto, land,
woonplaats, emailadres, geboortedatum, geslacht en profielfoto's en netwerken.

B) Gebruik van de Diensten

Wanneer u gebruik maakt van of interageert met de Services verzamelen we informatie over u in de
volgende algemene categorieën:

Inlichtingen en onderzoeksinformatie: Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze
informatie vrijwillig verstrekt aan de Site, zoals wanneer u ons contacteert met vragen, reageert op
een van onze enquêtes of bladert of gebruik maakt van bepaalde delen van de website.
Informatie over evenementen die u bijwoont: Wanneer u een evenement aan uw favorieten toevoegt,
een evenement bekijkt of via onze site tickets van een derde partij koopt, verzamelen we informatie
over deze evenementen zoals het type, de duur van het bezoek, en het tijdstip waarop u deze
bezoekt.
Locatie informatie: Wanneer u de Services gebruikt, verzamelen we uw locatiegegevens. Als u ons
toelaat om toegang tot locatie-services te verkrijgen via het toestemmingssysteem dat wordt
gebruikt door het besturingssysteem van uw apparaat, kunnen we ook de precieze locatie van uw
apparaat verzamelen wanneer u het gebruikt. We kunnen ook uw benaderde locatie van uw IP-adres
afleiden.
Log-informatie: Wanneer u met de Services interagereert, verzamelen we serverlogboeken, die
informatie bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, appfuncties of
pagina's die bekeken zijn, crashes en andere systeemactiviteiten, het type browser en het derdepartij websites of services die u gebruikte voordat u met onze Services heeft geinterageerd.
Navigatiegegevens: Tijdens normaal functioneren verwerven de computersystemen en
softwareprocedures die zijn ontworpen voor de werking van deze Site enkele persoonlijke gegevens,
welke overdracht impliciet is bij gebruik van internetcommunicatieprotocollen (bijvoorbeeld
IP-adressen of domeinnamen van de computers die door Gebruikers die verbinden met de site, URI
(Uniform Resource Identifier) notatieadressen van de aangevraagde bronnen en andere parameters
met betrekking tot het gebruikersbesturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker).
Deze informatie is niet verzameld om deze te associëren met de geïdentificeerde personen, maar
kan door de aard ervan de identificatie van gebruikers mogelijk maken door middel van verwerking
en associatie met gegevens die door derden worden gehouden. Dergelijke gegevens worden alleen
gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de Site en om het
correcte functioneren te verifiëren en worden ze onmiddellijk verwijderd na hun verwerking.

8. GEGEVENSCOMMUNICATIE EN TOELICHTING
Persoonsgegevens kunnen ook op anonieme en geaggregeerde manieren worden geopenbaard voor
statistisch of onderzoeksdoel. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw persoonlijke
gegevens kunnen onthullen, overdragen, delen of communiceren met bepaalde derden zonder
voorafgaande kennisgeving aan u, zoals hieronder uiteengezet.
A. Verandering van de controle
FindOut kan ondernemen of betrokken zijn bij een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa
of faillissement of insolventie of een verkoop van alle of een deel van onze activa. Vervolgens
kunnen we sommige of al onze activa verkopen, overdragen of delen, inclusief uw Persoonlijke
informatie. In dit geval zullen wij u in kennis stellen voordat uw persoonlijke informatie overgedragen
wordt en onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

B. Service providers en anderen.
We kunnen van tijd tot tijd uw informatie delen met serviceproviders om functies uit te voeren en
gebruikersgegevens te verwerken en onze diensten te leveren, in overeenstemming met dit
privacybeleid. Bijvoorbeeld kunnen we andere bedrijven betrekken, waaronder marketingbureaus,
database service providers, back-up- en rampherstel dienstverleners, e-mail dienstverleners,
bankinstellingen en bedrijven die de nationale of internationale betaalcircuits beheren, om bepaalde
bedrijf gerelateerde functies uit te voeren. In dit geval kunnen wij hen informatie verstrekken,
inclusief persoonlijke gegevens, die nodig zijn voor dergelijke functies.

C. evenementorganisatoren
Wanneer u een gepromoot evenement bezoekt geven wij de organisator van dit evenement data om
hen statistieken aan te kunnen bieden over de profielen die deze evenementpagina bezoeken. Deze
data is altijd samengevoegd én geanonimiseerd. Deze informatie bevat en is gelimiteerd tot, leeftijd,
geslacht, bezoektijd en persoonlijke voorkeuren. Deze informatie bevat nooit contactgegevens of
voor en achternamen. U zal nooit door derde partijen gecontacteerd kunnen worden via informatie
versterkt op FindOut.

D. Toepassingen van derden
U kunt de Site verbinden met uw accounts op toepassingen van derden, zoals Facebook. In dat geval
kunnen wij informatie over uw account verzamelen, gebruiken, onthullen, overdragen en opslaan bij
een dergelijk derde partij in overeenstemming met deze privacy Het beleid. Bovendien, als u ervoor
kiest om uw persoonlijke gegevens te delen met een dergelijk derde applicatie, worden de gegevens
doorgegeven volgens uw instellingen. Persoonsgegevens die zijn gedeeld met een toepassing van
derden, worden verwerkt volgens het privacybeleid van deze toepassing van derden.

E Wettelijke vereisten
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien nodig om dit te doen door de wet (met
inbegrip van, zonder beperking, reageer op een dagvaarding of verzoek van wetshandhaving, een
rechtbank of een overheidsinstantie) of in goed vertrouwen dat een dergelijk handelen noodzakelijk
is Voldoen aan een wettelijke verplichting, (b) onze rechten, belangen of eigendommen of die van
derden beschermen of verdedigen, (c) mogelijke onrechtmatigheid in verband met de Diensten te
voorkomen of te onderzoeken, d te handelen in dringende omstandigheden om te beschermen De
persoonlijke veiligheid van gebruikers van de diensten of het publiek; Of (e) om te beschermen tegen
wettelijke aansprakelijkheid.

C. Bepalingen betreffende het recht op
industriële (merken en modellen) en
intellectuele (auteursrechten) rechten.
Alle elementen, gegevens, databanken, grafieken, tekeningen, modellen ontwikkeld op de site
FINDOUT.BE, alle originele teksten, diensten en mixed media creaties zijn beschermd door Belgische
en internationale wettelijke bepalingen op industriële eigendom (wet- en regelgeving met betrekking
tot deposito's van merken en modellen), intellectuele eigendom (in het bijzonder de Belgische wet
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten) en de wet op de bescherming
van computerprogramma's (in het bijzonder de wet van 30 juni 1994 tot omzetting in Belgische recht
van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbecherming van
computerprogramma's).
Alle rechten zijn voorbehouden aan dit effect en duidelijk geïdentificeerd door "Copyright ©
FINDOUT.BE 2017". Elke inbreuk op of schending van deze rechten zal worden vervolgd, de gebruiker
kan zich in geen geval beroepen op zijn onwetendheid van deze bepalingen en berschermingen noch
zijn goede wil.

D. Besluit : handleiding van de minimale
verplichtingen van de gebruiker
1. De gebruiker mag de bestaande databanken gebruiken, alsook de door FINDOUT.BE geleverde
diensten gebruiken, op voorwaarde dat de algemene normen en het gebruik van het internet en de
algemene voorwaarden van de site FINDOUT.BE gerespecteerd worden en dat de eigenaar van de
betreffende databanken de toegang en het gebruik ervan goedkeurt.
2. De gebruiker mag de diensten van de site FINDOUT.BE gebruiken voor legale, persoonlijke en
privatieve doeleinden :
- de gebruiker dient de huidige wetgeving te respecteren gezien hij gegevens verzendt via het
netwerk. Zijn dus verboden, als voorbeeld, onwettige of illegale informatie, foutieve, obscene,
lasterlijke, racistische, tot rassenhaat of xenofobie leidende inhoud, het schenden van de de
openbare orde en/of de goede zeden, aanzetten tot inbreuk op de privacy ;
- de gebruiker gaat akkoord de intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van derden, te
respecteren;
- de gebruiker is verboden piraterij of « hacking » te plegen tegen de site FINDOUT.BE of enig ander
rechtstreeks of onrechtstreeks aanwezig systeem op de site ;
3. De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de diensten ontwikkeld of toegankelijk
via de site FINDOUT.BE, voor elke handeling, die, rechtstreek of onrechtstreeks, zou leiden tot :
- illegale toegang tot de data van het aangesloten netwerk;

- de goede werking van de dienst FINDOUT.BE te ondermijnen of in gevaar te brengen, voor andere
gebruikers, onder andere door het genereren van een grote hoeveelheid onterecht verkeer;
- de beschadiging of vernietiging van integriteit van computergegevens;
4. FindOut BVBA, haar rechtenhouders en haar contractuele partners kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor inbreuken gepleegd door de gebruikers of derden.
5. De gebruiker zal zonder enig oponthoud FindOut BVBA contacteren mocht er illegale inhoud
beschikbaar zijn op haar diensten zodoende dat FindOut BVBA de nodige passende maatregelen zal
kunnen treffen om deze informatie te verwijderen en ontoegankelijk maken. Om dit te doen dient het
lid volgend email-adres te gebruiken :
6. FindOut BVBA behoudt zich het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten gebruikers te melden
die de Belgische wet overtreden of de internationale regelgeving en de toegang tot het gebruik van
de diensten en databanken van de betrokken websites van deze gebruikers onverwijld op te
schorten.

E. Primaat van de algemene voorwaarden
FINDOUT.BE – Toepasselijk recht rechtsmacht
De gebruiker, gebruik makend van de diensten van de site FINDOUT.BE, gaat akkoord met de
algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de bijzondere voorwaarden betreffende specifieke
diensten en te voldoen aan de geldende procedures toepasbaar op netwerken dewelke de gebruiker
benadert via het medium van de site FINDOUT.BE.
De gebruiker erkent dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site binnen de Belgische wet
en de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België) valt.
Het gebruik van de site FINDOUT.BE is niet toegelaten in landen waar al deze voorwaarden, met
inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
In geval van betwisting zal een gedrukte versie van deze voorwaarden en van elke bijbehorende
vermelding afgeleverd in elektronische vorm in gerechtelijke of administratieve procedure aanvaard
worden, en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters of opgemaakt
en opgeslagen in de vorm van drukwerk.
Alle rechten die worden verleend zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

