Disclaimer www.imtech.be
Aanvaarding algemene bepalingen en voorwaarden
Met het gebruik van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen en doet u een
verklaring van afstand van alle vorderingen jegens Imtech Belgium NV, dochterondernemingen,
gelieerde bedrijven, bestuurders en werknemers die voortvloeien uit het gebruik van deze website of
uit enig materiaal, informatie, meningen, aanbevelingen of andere gegevens op deze website.

Aansprakelijkheidsbeperking
Imtech doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is en bijgewerkt
wordt en behoudt zich het recht om de inhoud ervan te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Echter in geen geval kunnen Imtech Belgium NV of andere op deze site genoemde derden
aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperking, die voortvloeien uit
verloren winsten, verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het
gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, een website in
verband met deze site, of het materiaal van informatie of diensten op een of alle sites, of op basis van
garantie, contract, onrechtmatige daad van enige andere wettelijke theorie en ongeacht of niet
geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Geen garantie
De informatie op deze website informatie is alleen bestemd voor informatieve doeleinden. Hoewel
redelijke zorg is genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het
moment dat deze ter beschikking werd gesteld en hoewel Imtech Belgium NV zal proberen om de
informatie actueel te houden, geeft Imtech Belgium NV geen garantie of verklaring omtrent de juistheid
of volledigheid van alle informatie op deze website.

Handelsmerken en auteursrechten
Deze website met inbegrip van redactioneel materiaal, informatieve teksten, beeldmateriaal (door Jo
De Rammelaere), illustraties, grafische vormgeving en andere grafisch materiaal, namen, logo’s,
handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van Imtech Belgium N.V. of licentiehouders en worden
beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud
kan enkel weergegeven en gedrukt worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee
in niets van deze website te reproduceren, opnieuw te verzenden, verspreiden, verkopen,
distribueren, uitzenden of laten circuleren aan derden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van Imtech Belgium N.V.

Toepasbaar recht
Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Gebruik van cookies
Wij willen de bezoekers van deze website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze
bevatten informatie zoals taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet
ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een
website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg
hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee
dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde
applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat
de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door Imtech Belgium N.V. Als beheerder van deze website kan Imtech
Belgium N.V. gegevens over de bezoekers en het gebruik van de website en de Imtech digitale
nieuwsbrief verzamelen, analyseren en verwerken ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om
algemene web statistieken te ontwikkelen.
Uw persoonlijke gegevens die door of via deze website worden verzameld, zullen door Imtech
Belgium N.V. niet aan derden worden verhuurd of verkocht, noch openbaar worden gemaakt, tenzij
openbaarmaking vereist is op grond van een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen uitsluitend
worden gebruikt om aan uw via deze website of op andere wijze bij Imtech Belgium N.V. ingediende
verzoeken te voldoen of om u te informeren over producten of diensten van Imtech Belgium N.V. die
voor u interessant kunnen zijn. Indien u niet langer nieuwsbrieven, marketinginformatie of andere
informatie van Imtech Belgium N.V. wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door de
unsubscribe functie aan te klikken die onder deze uiting aanwezig is. Indien u nog nadere vragen
heeft, kunt u deze stellen door middel van een e-mailbericht, dat u kunt sturen naar:
website@imtech.be.
U hebt eveneens het recht om kennis te nemen, aanpassingen of verwijderingen te vragen van uw
gegevens mits verzoek gericht door e-mail aan website@imtech.be.
Deze website beoogt niet vertrouwelijke informatie op te nemen die u ons zou meedelen, zodat wij
ervan uit gaan dat de via deze website overgemaakte informatie (documenten, data, vragen,
suggesties, opmerkingen,…) ook niet als vertrouwelijke gegevens zullen moeten beschouwd worden.
Imtech Belgium N.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van
websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.

