
Gebruiksvoorwaarden website 

Inleiding 
Het gebruik van de website lasergun.be (hierna ‘website’ genoemd) is onderworpen aan de 

gebruiksvoorwaarden die in dit document opgenomen zijn. Door gebruik te maken van gaat de 

gebruiker akkoord met deze voorwaarden. De voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd 

worden zonder voorafgaande aankondiging en gelden op het ogenblik van elke verbinding. 

Eigenaar 
De eigenaar van de website is Adericom, gevestigd te Tongersesteenweg 17, 3770 Riemst, België en 

geregistreerd met ondernemingsnummer BE 0668 920 116. In deze gebruiksvoorwaarden wordt 

hierna gesproken over ‘Wij’ en ‘Onderneming’, verwijzend naar de eigenaar. 

Het gebruik van de website 
Ondanks de met grote zorg geselecteerde informatie de beschikbaar is op de website, kunnen wij 

geen garantie bieden op de juistheid van de website betreffende volledigheid, actualiteit en 

nauwkeurigheid. De informatie van de website kan dus enkel als algemene informatie gebruikt 

worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade ten gevolge van het 

gebruik van de website en de informatie van de website. Ook voor links en knoppen op de website 

die naar derden verwijzen kunnen wij op geen enkele manier niet aansprakelijk gesteld worden. 

De informatie de beschikbaar gesteld wordt via de website kan op elk moment gewijzigd, aangevuld 

of verwijderd worden. Hiervoor zal geen aankondiging of vermelding voorzien worden. 

De gebruiker heeft op geen enkele moment intellectueel eigendomsrecht op de website en de 

inhoud ervan. De informatie van de website en de inhoud behoren tot intellectuele eigendom van de 

onderneming. Onder informatie en inhoud wordt onder ander de vormgeving, afbeeldingen, foto’s, 

logo’s, illustraties, teksten en alle andere elementen die op de website beschikbaar zijn verstaan en 

worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere geldende voorschriften. Deze 

mogen niet gereproduceerd worden in welke vorm dan ook. Elke inbreuk en elk misbruik zal een 

rechtsvervolging tot gevolg hebben. 

Persoonsgegevensbescherming 
De verplichtingen omtrent privacy en gegevensbescherming worden serieus genomen door de 

onderneming. Via de website kan het privacy statement geraadpleegd worden. 

Het gebruik van cookies en (vergelijkbare) technologieën 
De website kan in vele gevallen gebruik maken van cookies en andere (vergelijkbare) technologieën. 

Deze dienen om informatie op te slaan en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Via de 

browser kunnen de instellingen van cookies aangepast en uitgeschakeld worden. Het wijzigen van 

deze instellingen kan het gebruik van de website moeilijker maken ten nadele van de gebruiker. In 

sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn cookies te accepteren (op de website en in de browser) 

om delen van de website te kunnen gebruiken waarbij de identificatie van de gebruiker nodig is. 

Ten slotte 
Deze gebruiksvoorwaarden en de toegang tot de website waarop het van toepassing is worden door 

het Belgische recht beheerst. Enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de 

onderneming zijn bevoegd bij elk mogelijk geschil. 


