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U wordt verzocht onze pagina Beleid voor gegevensbescherming op onze website te raadplegen. Daar 
vindt u ons beleid voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

 

1. IMPRESSUM 

Copyright © 2021 CROMARBO 

Eigenaar: 
CROMARBO NV 

Rue des Chapelles 58 
5080 Rhisnes, België 

Verantwoordelijke uitgever: CROMARBO NV 

Webhost: OVH 

 

Het gebruik van de website Cromarbo.com houdt de volledige aanvaarding van de algemene 
gebruiksvoorwaarden in. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd of aangevuld 
worden. De gebruikers van de website Cromarbo.com worden dus verzocht ze geregeld te raadplegen. 

De website Cromarbo.com wordt regelmaQg geüpdatet. De weSelijke vermeldingen kunnen eveneens 
op elk ogenblik gewijzigd worden: de gebruiker wordt daarom verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen 
om er kennis van te nemen. 

Deze website is normaal op elk ogenblik toegankelijk voor de gebruikers. De eigenaar kan evenwel 
beslissen om de toegang te onderbreken met het oog op technisch onderhoud. 

Deze website heeT als doel informaQe te verstrekken over alle acQviteiten van de onderneming. 

De eigenaar tracht op de website zo precies mogelijke informaQe te verstrekken. Hij kan evenwel niet 
aansprakelijk worden gesteld voor weglaQngen, onjuistheden en gebreken bij het updaten, zowel door 
eigen toedoen als door toedoen van derde partners die hem deze informaQe doorgeven. 
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Alle verstrekte inlichQngen op de website Cromarbo.com zijn louter ter informaQe en kunnen 
veranderen. De verantwoordelijke uitgever kan evenwel niet garanderen dat de informaQe op de website 
geen fouten bevat en volkomen juist is. De inlichQngen op de website zijn bovendien niet volledig. Ze 
worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de website online is. 

Cromarbo NV is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle 
toegankelijke elementen van de website, waaronder de teksten, grafische aWeeldingen, logo’s, 
pictogrammen, geluiden en soTware. 

Het kopiëren, aWeelden, wijzigen, publiceren of aanpassen van de gehele website of een deel ervan, 
met eender welk middel of eender welke methode, is verboden, behoudens voorafgaande schriTelijke 
toestemming van Cromarbo NV. 

2. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

Cromarbo NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan 
de hardware van de gebruiker bij het bezoeken van de website Cromarbo.com, die het gevolg is van het 
optreden van een bug of van een incompaQbiliteit. 

Cromarbo NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals bijvoorbeeld het 
verlies van een opdracht of van een kans) die het gevolg is van het gebruik van de website 
Cromarbo.com. 

De gebruikers beschikken over interacQeve pagina’s (met de mogelijkheid om vragen te stellen, onder 
meer in ‘contacten’). Cromarbo NV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, 
alle geplaatste inhoud op deze pagina die in strijd zou zijn met de geldende wetgeving in België, in het 
bijzonder met de bepalingen betreffende gegevensbescherming, te verwijderen. Desgevallend behoudt 
Cromarbo NV zich eveneens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name bij berichten met een racisQsch, beledigend, 
lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto...). 

 


