
Algemene voorwaarden 
Ar#kel 1: Defini#es 

Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en 
het gebruik van de site. 

Aanbieder: DN-I, vzw DePersoonlijkheidsspiegel, bereikbaar op info@dn-i.be 

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de site aangeboden diensten. 

Site: de internetsite waarop u zich nu bevindt van aanbieder. 

Ar#kel 2: Websites derden 

Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Aanbieder is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Ar#kel 3: Gebruik 

1. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de 
Belgische wet- en regelgeving. 

2. Het gebruik van de site door gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt 
geheel plaats voor eigen rekening en risico. 

3. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor virussen in een door gebruiker verzonden of ontvangen e-
mail. 

4. Het is gebruiker niet toegestaan de site of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel 
waarvoor zij bestemd is. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die aanbieder, haar 
partners en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. 

Ar#kel 4: Privacy 

Gebruiker is zich ervan bewust dat de site persoonlijke gegevens van andere gebruikers bevat en zal de 
hem eventueel ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij 
het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de Wet bescherming persoonsgegevens en het 
Privacy Statement. 

Ar#kel 5: Uitslui#ng 

DN-I gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een account, POP en uitsluiOng van de 
verantwoordelijke Gebruiker indien: 

1. Er sprake is van een gedraging in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze 
misbruik wordt gemaakt van de via de Site aangeboden faciliteiten. 

2. Aanbieder ernsOge bedenkingen heeR bij de integriteit van gebruiker. 
3. Indien daarvoor aanleiding is, zal aanbieder ook de internetserviceprovider van gebruiker op de 

hoogte stellen van de gedraging(en) van gebruiker. 

Ar#kel 6: Onderhoud / Storingen 

Aanbieder spant zich in om gebruiker ononderbroken toegang tot de site te verschaffen. Aanbieder kan 
(onderdelen van) de site echter zonder voorafgaande bekendmaking Ojdelijk buiten gebruik stellen 
voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Aanbieder zal dergelijke 
onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden. 
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Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van 
de site. 

Ar#kel 7: Intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, waaronder doch niet uitsluitend 
auteursrechten op de door aanbieder geplaatste teksten, testen, foto's, aWeeldingen, soRware, 
ontwerp, merkrechten etc., berusten bij aanbieder, tenzij anders is aangegeven. 

Het is gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de site te bewerken, te kopiëren en/of op 
enige wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij gebruiker hiervoor schriRelijk toestemming van 
aanbieder heeR verkregen. 

Ar#kel 8: Aansprakelijkheid 

Aanbieder is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van 
de site. De informaOe op de site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de 
inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Aanbieder raadt gebruiker aan om de 
juistheid en volledigheid van de informaOe te verifiëren alvorens acOe te ondernemen. 

Ar#kel 9: Algemeen 

Door het gebruik van de site gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de 
bepalingen genoemd in het Privacy Statement. 

Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld deze Algemene Voorwaarden opnieuw te accepteren indien 
daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het inloggen op de site. Op 
deze Algemene Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen 
aan de bevoegde rechter te Hasselt worden voorgelegd. 

Ar#kel 10: Klachten 

Bij klachten over de dienstverlening door aanbieder, waaronder ook de site wordt aangemerkt, kunt u 
deze vermelden door het sturen van email naar de beheerder (info@dn-i.be). Een klacht dient binnen 
één jaar na het voorval schriRelijk te worden gemeld. 


