Algemene voorwaarden
Dank u voor het bezoeken van onze website. Het gebruik van deze website is gekoppeld
aan de algemene voorwaarden zoals hieronder weergegeven. Door het gebruik van deze
website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet instemt met (een van)
deze voorwaarden, dan kunt u geen gebruik maken van deze website.
FROMAGERIES BEL, een Franse naamloze vennootschap, kantoorhoudende en gevestigd te
16, bd Malesherbes - 75008 Parijs, ingeschreven in het Franse handelsregister onder het
nummer 542 088 067 (hierna: "BEL"), De presentatie en inhoud van de website is beschermd
door de toepasselijke wetgeving, en is eigendom van BEL.
Het functionele en creatieve ontwerp van de Applicatie werd uitgevoerd in opdracht van BEL door
de volgende onderneming:

We Are Social
45-47 Rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 73 00 32 84
http://wearesocial.fr/
1. Het gebruik van de website http://lvqr.nl
- Kwaliteit van de informatie:
BEL besteedt zorg en aandacht aan het implementeren van middelen om u te informeren
over deze Applicatie en het gebruik daarvan. BEL kan geen garanties bieden over de juistheid
en volledigheid van deze informatie en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie.
- Toegang tot de website:
BEL verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegankelijkheid van de website
http://lvqr.nl/ op elk moment te waarborgen.
BEL is niet aansprakelijk voor enige beperkingen in toegankelijkheid of verbinding met
betrekking tot de website, ongeacht de oorzaak.
BEL is bevoegd te allen tijde, zonder voorafgaande berichtgeving, wijzigingen in de website
door te voeren, zelfs als deze wijzigingen beperking meebrengen in de toegankelijkheid van
de Applicatie.
BEL is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van (beperkte)
toegang tot de website en / of de website(s) van haar partners, of, bij onvermogen om
toegang te krijgen tot de Applicatie(s). BEL is niet aansprakelijk voor het verlies van

gegevens en / of voor schade, vernietiging of virussen die van invloed kunnen zijn op uw
apparaten en / of haar applicaties.
Hierbij bevestigt u dat u uw apparaat waarop u de website wenst te gebruiken voorafgaand
aan dit gebruik heeft gecontroleerd op virussen. Daarnaast garandeert u dat uw apparaat in
perfecte staat verkeert.
- Distributie van een brief/e-mail:
BEL is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of verkeerde indeling van een brief / e-mail,
hetzij voor de verzending naar een verkeerd e-mailadres.
- Links naar andere websites:
Deze website kan via links toegang verlenen tot externe websites.
Hoewel deze links zorgvuldig gekozen zijn, is BEL niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid
van deze externe website. BEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties,
producten, diensten of andere materialen die verband houden met of beschikbaar zijn via
deze externe websites.
BEL is niet aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van deze externe websites.
Ook kan BEL niet aansprakelijk worden gesteld indien u zich niet houdt aan de algemene
voorwaarden die zijn vastgesteld door de externe websites.
2 . Intellectuele Eigendomsrechten:
Alle auteursrechten, merkrechten en andere rechten van intellectuele eigendom met
betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website, waaronder begrepen de tekst,
beelden, logo's, etc. behoren toe aan BEL.
De inhoud en informatie van deze website mag door u alleen worden gebruikt voor strikt
persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
Elk gebruik van de website voor commerciële of andere doeleinden is verboden. De
elementen en bestanddelen van de website zijn beschermd via toepasselijk recht van
intellectuele eigendom, meer in het bijzonder via toepasselijk auteursrecht. Iedere wijziging,
openbaarmaking en gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging voor andere doeleinden dan
persoonlijk gebruik is ten strengste verboden en kan civiele en/of strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de inbreukmaker tot gevolg hebben. Dit verbod geldt, ongeacht de
duur en de wijze van wijziging, openbaarmaking en/of verveelvoudiging.
In overeenstemming met het voorgaande zijn de merken waarnaar de website verwijst
eigendom van BEL, dan wel heeft BEL het recht om deze merken te gebruiken. , Elk gebruik
van deze merken zonder voorafgaande toestemming van BEL is strikt verboden.
BEL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade
voortvloeiend uit het ongeoorloofd gebruik van informatie of enig ander element
voortvloeiend uit de website.

3. Toepasselijk recht
Op deze Applicatie is Frans recht van toepassing.
BEL kan deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken.

