Disclaimer & Juridische Informatie
www.vtbkultuur.be (hierna de “website”) wordt beheerd door vtbKultuur vzw, met zetel te
2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44, b1/1 en KBO-nr. 0404.748.831 (hierna “vtbKultuur”).
Toegang tot de website is kosteloos, maar is enkel toegelaten mits aanvaarding en naleving
van hiernavolgende bepalingen.
Via de website verstrekt vtbKultuur informatie over haar werking, inclusief allerhande
activiteiten, al dan niet ingericht door lokale afdelingen. Deze informatie kan te allen tijde
worden aangepast. vtbKultuur tracht de informatie zo zorgvuldig mogelijk weer te geven,
echter zonder enige garantie op volledigheid en/of correctheid, waarvoor vtbKultuur dan ook
niet aansprakelijk kan worden gesteld. Bij twijfel of vragen word je in eerste instantie
verzocht contact op te nemen met de inrichtende lokale afdeling, dan wel via
info@vtbkultuur.be.
De website bevat links naar websites van derden (inclusief sociale media platformen).
vtbKultuur heeft vanzelfsprekend geen invloed op de inhoud en het gevoerde beleid door de
uitbaters van die websites. Ieder bezoek aan die websites is voor eigen risico en vtbKultuur
kan naar aanleiding daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Het logo en de naam van vtbKultuur, evenals diverse onderdelen van de website (waaronder
bepaalde foto’s, afbeeldingen, teksten, opmaak, lay-out, etc.) zijn beschermd door
intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan vtbKultuur en/of derden. Zonder
schriftelijke toelating vanwege vtbKultuur en/of de derde-rechthebbende(n), is ieder gebruik
van die door intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken verboden. vtbKultuur tracht
op haar beurt de rechten van derden maximaal te respecteren. Indien je toch meent dat jouw
of iemands anders rechten op enigerlei wijze worden geschonden, word je vriendelijk
verzocht onverwijld contact op te nemen via info@vtbkultuur.be, waarop zo snel als mogelijk
gepast zal worden gereageerd.
vtbKultuur respecteert je privacy; dit conform de bepalingen van de Belgische “Privacywet”
(Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Via de website word je de mogelijkheid
geboden in te schrijven voor een nieuwsbrief, dan wel je in te schrijven voor of informatie te
verstrekken over bepaalde activiteiten. Daartoe dien je één of meerdere van volgende
persoonsgegevens mee te delen: naam, voornaam, e-mailadres, adres en/of
telefoonnummer. Het doel van de verwerking van die vrijwillig verstrekte gegevens, is het zo
snel en efficiënt mogelijk kunnen verlenen van de beoogde dienst, evenals je verder te
kunnen informeren over andere activiteiten georganiseerd door of met medewerking van
vtbKultuur. In geen geval worden je gegevens meegedeeld aan derden. Iedere gebruiker
heeft te allen tijde het recht diens gegevens in te kijken, te corrigeren en/of te laten
verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek per brief gericht aan vtbKultuur, Grotehondstraat
44, b1/1 te 2018 Antwerpen, of per e-mail gericht aan info@vtbkultuur.be, vergezeld van een
kopij van je identiteitskaart.
vtbKultuur maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te vergroten.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel toestel worden
geplaatst bij je bezoek aan de website, verzonden vanop een internetserver in opdracht van
vtbKultuur. vtbKultuur maakt enkel gebruik van “sessie-cookies” die na afloop van je bezoek
aan de website opnieuw worden verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van permanente
cookies. In geen geval worden in de cookies persoonsgegevens bewaard. Je kan de
installatie van cookies weigeren door de instellingen van je browser in die zin aan te passen.
Raadpleeg de helpfunctie van je browser voor de nodige instructies.

Hogervermelde bepalingen worden allen beheerst door Belgisch recht. In geval van
betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
bevoegd.

