Gebruiksvoorwaarden
Toepassingsgebied. Deze voorwaarden gelden voor het geheel van de website
www.fondsbailletlatour.com hierna de "Website”.
Website-operator. De Website wordt gezamenlijk beheerd door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met sociaal oogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet
Latour, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.641.964 - RPR Brussel en de
vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met
maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0866.964.254 - RPR Brussel, hierna samen "BLF"
genoemd.
Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Zowel de toegang tot als het gebruik van de
Website zijn uitsluitend onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken
van de Website erkent u deze gebruiksvoorwaarden te kennen, te begrijpen en te
aanvaarden. U verbindt zich ertoe om de Website niet te gebruiken voor illegale of door de
gebruiksvoorwaarden verboden doeleinden, noch met illegale of verboden middelen. Als u
deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, hebt u geen recht van toegang tot of gebruik van
deze Website op welke manier ook.
BLF behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving of verplichting, te wijzigen, up te daten of te herzien. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of de gebruiksvoorwaarden eventueel
werden gewijzigd.
Disclaimer. Het doel van de Website is om algemene informatie te verschaffen over BLF en
zijn activiteiten. De Website kan eventueel de mogelijkheid bieden om een aanvraag tot
tussenkomst in te dienen in het kader van het sociale oogmerk van BLF.
Wij streven ernaar ons te verzekeren van de juiste inhoud van de Website en deze regelmatig
te updaten. BLF garandeert echter niet dat de inhoud van de Website exact, betrouwbaar,
volledig en up-to-date is. De gebruiker aanvaardt dat hij zelf verantwoordelijk is voor elke
toegang tot of elk gebruik van de Website. In geen geval kan BLF verantwoordelijk worden
gehouden voor schade die het rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige gevolg is van het
gebruik van de informatie op de Website of van het onjuiste of oneigenlijke gebruik van de
Website of die het gevolg is van een verkeerde of gebrekkige verbinding of van om het even
welk ander gebruik in combinatie met elke andere hardware dan de Website of elke andere
specifieke software of apparatuur.
Intellectuele eigendomsrechten. De Website en de inhoud daarvan, waaronder zonder
enige beperking de teksten, grafische voorstellingen, illustraties, logo's en pictogrammen zijn
beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten, mogen zonder de schriftelijke
toestemming van BLF en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om elementen van de
Website uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te downloaden, voor
zover de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen aangaande de auteursrechten en
merken worden behouden, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd,
gedistribueerd, gebruikt, aangepast of vertaald.
Links naar andere sites. De hyperlinks naar websites van derden die op de website
beschikbaar worden gesteld, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u beslist om die
links aan te klikken, verlaat u de Website. BLF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
inhoud van websites van derden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De toegang tot en het gebruik van deze
Website worden geregeld door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het
arrondissement Brussel zijn bevoegd bij geschillen die verband houden met de toegang tot of
het gebruik van deze website.
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