Disclaimer Diversi Foods NV
Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.diversifoods.com.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden
na te leven en te aanvaarden.
Bovengenoemde website is gecreëerd en wordt beheerd door Diversi Foods NV,
Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België. T. +32 (0)53 68 07 27 | F. +32 (0)53 68 07 29
Eekhorstweg 14, 7942 JC Meppel, Nederland. T. +31 (0)522-252887 | F. +31 (0)522-254385

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen,
handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn
beschermd door intellectuele rechten en behoren Diversi Foods NV of derden toe. Het is
verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Diversi Foods NV de op en via deze
website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te
kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te
verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te
verlenen aan derden.

Persoonlijke gegevens
Diversi Foods NV verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis
worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online
registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Diversi Foods
NV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het
oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en
direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw
desbetreffende persoonsgegevens.

Cookies
Tijdens een bezoek aan deze website kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de
harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter
af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers, bvb. met betrekking tot
de taalkeuze. Met de meeste internet browsers kunt u cookies van uw harde schijf
verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie
geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor
meer details.

Informatie op de website
De informatie die op of via deze website worden aangeboden, kan onvolkomenheden van
allerlei aard bevatten. Diversi Foods NV staat niet in voor de geschiktheid,

betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt
geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
Diversi Foods NV is evenmin aansprakelijk voor mogelijke computervirussen, indien deze,
ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle
aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Diversi
Foods NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk
tijdstip te wijzigen.

Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site
(bijvoorbeeld MyDiversi). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt
verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk
en geheim te worden gehouden. U dient Diversi Foods NV onmiddellijk in te lichten indien
één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk
paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Diversi Foods NV. Elk gebruik
dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal
worden geacht door u te zijn verricht. Indien Diversi Foods NV reden heeft om te geloven
dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Diversi Foods NV uw paswoord wijzigen
(onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere
partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Diversi Foods NV heeft
geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of
webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het
plaatsen van links door Diversi Foods NV houdt op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Aansprakelijkheidsbeperking
Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Diversi Foods NV in geen geval
aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg
van het gebruik van deze website, en/of enige site waarnaar een hyperlink is
aangebracht.

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens zijn anonieme data: bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina
binnen onze website bezocht wordt, welke browsers bezoekers gebruiken en de
tijdstippen waarop onze website wordt bezocht. We gebruiken deze informatie uitsluitend
om onze website technisch en inhoudelijk te verbeteren. Deze gegevens worden op geen
enkele manier verbonden met de persoonlijke gegevens. Ook deze informatie wordt
steeds strikt vertrouwelijk behandeld.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden en alles wat er verband mee houdt, worden beheerst door het
Belgische recht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde
bevoegd.

