
        

English on next page. 

Belangrijk: Door deze website d-hooghe.be te bezoeken en te gebruiken bevestigt U dat 
U de onderstaande gebruikersvoorwaarden heeft gelezen en begrepen. De toegang tot en 
het gebruik van de website d-hooghe.be (hierna "website") houdt een algehele 
aanvaarding in van elke voorwaarde vervat in de onderstaande gebruikersvoorwaarden 
alsook van alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen en/of waarnaar wordt verwezen 
en/of de bijkomende voorwaarden die elders op de website zijn vermeld. Indien U hiermee 
niet akkoord bent, dan dient U geen gebruik te maken van de website. 

Gebruik van de website en verplichtingen.  

Door gebruik te maken van de website verplicht U zich ertoe de gebruikersvoorwaarden 
en de toepasselijke wetgeving na te leven. U heeft kennis genomen van het privacybeleid 
en zal dit beleid volgen. U aanvaardt verder dat: 

 U de werking van de website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te 
onderbreken;  

 U niet zal proberen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van door 
paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website zonder dat 
U hiervoor de toestemming heeft bekomen - de toegang tot en het gebruik van door 
paswoord beschermde en/of andere beveiligde onderdelen van de website is beperkt 
tot gebruikers die hiervoor van mij persoonlijk de toestemming hebben verkregen;  

 U verantwoordelijk bent voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van uw 
paswoord en login en voor elke handeling die zal worden uitgevoerd via uw login en 
paswoord. U aanvaardt om mij onmiddellijk te informeren wanneer U vaststelt dat uw 
login of paswoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of dat er sprake is van een 
schending van de geheimhouding. U dient U ervan te vergewissen dat U zich effectief 
uitlogt na elke sessie. 

U heeft het recht om de Informatie op de website te bekijken, te kopiëren en te 
downloaden op voorwaarde dat: 

 U geen wijzigingen en/of toevoegingen aanbrengt aan de Informatie die U heeft 
gekopieerd;  

 U de Informatie uitsluitend gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden;  

 U de Informatie niet zal kopiëren of verspreiden op enig computernetwerk of andere 
media. Bijvoorbeeld sociale websites zoals Facebook en andere. Denk aan de 
schade, privé of professioneel, die U aan Uzelf of anderen hierdoor onbedoeld kan 
berokkenen;  

 U de auteursrechtelijke verwijzingen en alle andere vermeldingen betreffende de 
eigendom op alle reproducties en/of kopieën opneemt. 

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn opgesomd vereisen mijn voorafgaande en 
schriftelijke toestemming. 

Behoudens andersluidende bepaling geldt voor alle Informatie: 
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Important: By visiting this website and using d-hooghe.be you confirm that you have read 
and understood the terms of use below. Access to and use of the website d-hooghe.be 
(further referenced to as "Website") means your complete acceptance of any condition 
contained in the following terms of use and all terms and conditions contained therein and 
/ or referenced and / or additional conditions listed elsewhere on the website. If you do not 
agree, you must not use the website. 

Use of the website and obligations following from its use. 

By using the website you undertake obligation to comply with the terms of use and 
applicable law. You have familiarized yourself with the privacy policy and will abide by this 
policy. You further agree that: 

 You will not interrupt or attempt to interrupt the operation of the website in any way; 

 You will not try to access or use parts of this website that are password protected 
without previously obtained permission - access to and use of password protected 
secure areas of the website is restricted to users who have previously obtained 
authorization from me in person; 

 You are responsible for maintaining the confidentiality of your password and login, and 
for any action that will be performed by your login and password. You agree to notify 
me immediately if you determine that your login or password is used improperly or that 
there is a breach of confidentiality. You must ensure that you are effectively logged out 
after each session. 

You have the right to view the information on the website, copy and download that 
information provided that: 

 You do not make any modifications and / or additions to the information that you have 
copied; 

 You use the information solely for personal and non-commercial purposes; 

 You will not copy or distribute the information in any computer network or other media 
such as social websites of the likes of Facebook and others. Think of the damage, 
personal or professional, that this may inadvertently cause to yourself or others; 

 You are recording copyright references and any other particulars concerning the 
property on all reproductions and / or copies. 

All rights not expressly enumerated herein require my prior written consent. 

Unless otherwise specified applies to all information: 
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