ALGEMENE
VOORWAARDEN
De website www.brandologic.com is eigendom van Force International CVBA, Kleinhoefstraat 5/19,2440 Geel, België
(hierna "Force" genoemd) met ondernemingsnummer 0647.631.485 en wordt beheerd en onderhouden door of in
naam van die laatste. Brandologic is een handelsnaam van Force International.
Het staat Force vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden te veranderen, iets toe
te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de website te raadplegen om na te gaan of deze is
gewijzigd. Het staat Force bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de website van het internet te
halen zonder voorafgaande kennisgeving.
Door het gebruik van de website www.brandologic.com, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden.

AUTEURSRECHTEN
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden, alsmede alle andere informatie en de wijze waarop
ze graﬁsch zijn weergegeven op de website, als de layout en de structuur van de website als dusdanig, zijn
onderworpen aan de auteursrechten van Force, tenzij anders is bepaald.
De website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites
worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Force. Daarbij mag de inhoud ervan op
geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te
worden overgenomen.

HANDELSMERKEN
Alle handelsmerken en handelsnamen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd door de handelsrechten van
Force, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral, maar niet alleen, voor de bedrijfslogo's van Force.
Noch deze website, noch de gegevens erin kunnen op enige wijze een derde het recht geven of worden aangewend
om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van Force haar intellectuele eigendomsrechten.

GARANTIE
De informatie in deze website wordt door Force aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet
aan alle geldende wettelijke voorschriften. Ze wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel
ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten.
Force garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen.
Force kan ook niet garanderen dat de server en/of de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
Force heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op
andere locaties.

DISCLAIMER
Force wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van
(tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de
geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Force niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die
voortspruit uit het gebruik van de website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

LINKS NAAR PAGINA’S VAN DERDEN

Brandologic heeft zijn website bij wijze van service gekoppeld aan pagina's van derden. Aangezien niet alle websites
eigendom zijn van en ook niet worden beheerd door Force, kan Force voor die websites niet aansprakelijk worden
gesteld voor hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico.
Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Force is het de gebruiker niet toegestaan de website te
koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website.
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PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Force respecteert uw online privacy en doet daarom al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u
maakt van onze website te beschermen.
U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Wanneer u een
contactformulier verstuurt, die op de Brandologic website worden aangeboden, zal Force evenwel beschikken over
sommige van uw persoonsgegevens. Door die handeling uit te voeren, gaat u akkoord dat Force de
persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. Wij duiden aan welke informatie voor ons noodzakelijk
is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren.
Force zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en
om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten en eventueel voor statistische en direct marketing
doeleinden.
Force kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit
privacybeleid. In dat geval zal Force u contacteren om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren
alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.
Force treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden
verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Force de nodige maatregelen om
de veiligheid van de verwerking te waarborgen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kunnen de gegevens ten allen tijde
worden ingekeken en eventueel gewijzigd, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van Force,
bovenaan vermeld.

COOKIES
Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie
of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden
en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies
van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer
ze deﬁnitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen die
verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

TOEGANGSVERBOD TOT DE SITE
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke
fysieke of rechtspersoon die:
deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde persoon gerechtelijk te vervolgen.

CONTACT
In geval van vragen over deze algemene voorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres
of naar info@force.international of info@brandologic.com.

VERBREKINGSCLAUSULE
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende
wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

RECHTSKRACHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.
Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van België
bevoegd.
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