Juridische informatie
Gebruiksvoorwaarden Website www.newb.coop
1. Algemeen
Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de Europese coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid NewB, Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier
weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website
aanvaardt u, hierna genoemd "de gebruiker", de gebruiksvoorwaarden.
De inhoud van deze website kan op geen enkel ogenblik het eigen onderzoek van de lezer alsmede diens
technisch en/of zakelijk oordeel vervangen. De informatie kan tevens niet aangezien worden als een
juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, beleggings- of ander advies en wordt best alleen aangewend in
combinatie met aangepast en professioneel advies.
NewB is gerechtigd om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen
zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.
NewB doet haar best om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct,
precies en up to date mogelijk is. NewB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of
onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.
Mocht weergegeven informatie echter fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op onze
website mag verwachten, ontbreken dan engageert NewB zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten
nadat zij van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Wij nodigen u dan ook uit om alle
mogelijke opmerkingen via e-mail door te geven.
2. Onderbrekingen en compatibiliteit
NewB doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de
beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten
gevolge van onderbrekingen.
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NewB biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de files die zich op de website bevinden met
de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte ITapparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv fire-walls, antivirus,...) beschikt.
3. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van
NewB. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere
bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Verspreiding ervan kan indien NewB daar
uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.
Waar NewB de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen of beelden op de website te laten
opnemen, mag de gebruiker geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd
zijn, tenzij hij/zij zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden
beschikt voor de exploitatie op de website. Door zijn/haar eigen bijdragen of foto's te laten opnemen op de
website geeft de gebruiker het uitdrukkelijk recht aan NewB om deze bijdragen of foto's op de website te
publiceren, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart de gebruiker NewB volledig tegen aanspraken
van derden.
4. Links naar websites beheerd door derden
Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze
website geplaatst ter informatie van de gebruiker. NewB geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud,
kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden
gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat NewB met deze derde
samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat NewB de informatie op dergelijke websites goedkeurt.
5. Niet-toegestaan gebruik van de website
De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:
1. de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
2. geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd,
onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie
of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
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4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de
rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet
uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of
publicitaire doeleinden.
NewB behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien
door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar
belangen of deze van derden.
6. Paswoorden
Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de
website. In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de
gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden
gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal
worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. NewB kan, als de veiligheid van de website in gevaar is,
het paswoord van de gebruiker annuleren.
7. Aansprakelijkheid
Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit
ontstane schade kan NewB niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten
gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website
(o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
NewB kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen,
onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of
de software van de gebruiker.
NewB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs,
Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden
voorkomen.
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8. Geldende wetgeving
Op deze website is het Belgisch recht van toepassing; enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor elk
geschil dat in verband met deze website zou ontstaan.
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