Gebruiksvoorwaarden
DISCLAIMER
Deze
websiteSnoeck-Izegem
is eigendom vanbvba
Snoeck
Uitvaartzorg
biedtUitvaartzorg
u graag de website www.snoeck-izegem.be en de informatie op deze site aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, maatschappelijk
instemt met de gebruiksvoorwaarden
op 8870
deze pagina.
Adres
zetel: Bellevuestraat 24,
Izegem
Telefoon: 051 30 09 40
Onder “informatie”
dient u te verstaan: alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en
E-mail:
info@snoeck-izegem.be
structuren die de constructie,
de 0415.567.695
vorm en de inhoud van deze website uitmaken.
Ondernemingsnummer:
BTW BE
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele
situatie van deeigendomsrechten
gebruiker.
Intellectuele
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele
De toepassing
van de
informatie
en Uitvaartzorg
de gevolgen van
aan de hand daarvan
rechten
en behoren
toe
aan Snoeck
of rechthoudende
derden.vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. Wel dient duidelijk
gesteld te worden dat de informatie niet kan worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies.
Beperking van aansprakelijkheid
Uitvaartzorg Snoeck-Izegem wijst de aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen volledig af.
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
De site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem is
Snoeck Uitvaartzorg levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanniet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites voorkomt.
ningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie
opSnoeck
of via de
site onbeschikbaar zou zijn, zal Snoeck Uitvaartzorg de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Uitvaartzorg
bvba
Snoeck
Uitvaartzorg
kan
evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op
Stationsstraat 38
deze
8870site.
Izegem
Indien
onjuistheden
zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Tel: 051u 30
09 40
De
inhoud
van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Snoeck Uitvaartzorg
Mail:
info@snoeck-izegem.be
geeft
geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)
URL: www.snoeck-izegem.be
beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
ONr BE 0415.567.695
Snoeck
Uitvaartzorg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten
RPR Kortrijk
Fortis
aan
het285-0275055-89
gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekinING beschadiging
385-0039851-47
gen,
van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
KBCwebsite
465-0163861-60
De
kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of
pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Snoeck Uitvaartzorg verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
1. Gebruik beperkt
totworden
persoonlijke
aansprakelijk
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voor dedoeleinden
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
De site www.snoeck-izegem.be
is bedoeld
en bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie
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Leuven bevoegd.
doeleinden of commercieel te exploiteren, onder welke vorm dan ook.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.
Algemeen
Privacybeleid
Wij vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk en willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoons2. Aansprakelijkheid
gegevens gebeurt.
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informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de
juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u die schriftelijk aanvragen bij Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.
Wie of wat?
Dit
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verwerken.
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veel zorg die
aanwij
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van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Uitvaartzorg Snoeck-Izegem de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie
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garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijk persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en
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Snoeck
Uitvaartzorg,
maatschappelijke zetel te Bellevuestraat 24, 8870 Izegem, zijn verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens. Dit betekent
dat Snoeck Uitvaartzorg het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. Dit neemt niet weg dat je zelf een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij rouwberichten. U bent verantwoordelijk om de personen, wiens gegevens u wil paatsen op de
3. Copyrights enteeigendomsrechten
rouwberichten,in
lichten over ons privacybeleid, hoe we de gegevens zullen verwerken. U bent ook verplicht om hun hiervoor de toestemming te vragen, voor
u ons deze persoonsgegevens bezorgt.
De eigendomsrechten van de site behoren toe aan Uitvaartzorg Snoeck-Izegem, aan Artscenic of aan de organisaties die Artscenic hiervoor binnen het kader van
deze website toestemming hebben gegeven.
Persoonsgegevens
- De persoonsgegevens die je met ons deelt. We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (online bestelling, mail of
Debestelbon),
website www.snoeck-izegem.be
beschermd
door de copyright wetgeving. De copyrights op de site behoren toe aan Artscenic (Edward Dierickstraat 5, 8870
elektronisch (uitlezen ise-ID)
of mondeling.
Izegem, www.artscenic.be) of aan de personen / organisaties die Artscenic hiervoor toestemming gegeven hebben binnen het kader van dit project.
- De persoonsgegevens die we verkrijgen van derden. Wij verkrijgen soms gegevens via familieleden, instellingen en overheidsinstanties. Dit gaat dan louter om
identificatiegegevens welke gebruikt worden om u te contacteren ivm de uitvaart.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden.
De eigendoms- en auteursrechten van het fotografisch materiaal op deze site behoren toe aan Uitvaartzorg Snoeck-Izegem.
Categorieën persoonsgegevens
-DeIdentificatiegegevens:
gegevens
die je kunnen
identificeren: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
foto’s werden verzorgd
door Artscenic
- (www.artscenic.be)
- Persoonlijke kenmerken: deze geven bv je geslacht aan ( zo kunnen we de aanspreektitel bepalen).
Rijksregisternummer
/ identificatienummer
sociale op
zekerheid:
ditmet
ontvangen
we alsSnoeck-Izegem
we de e-ID kaart
uitlezen. (Edward Dierickstraat 5, 8870 Izegem).
Iedereen
die dit materiaal
wenst te gebruiken, van
dientdecontact
te nemen
Uitvaartzorg
of Artscenic

4. Links en verwijzingen
Gebruiksvoorwaarden
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem controleert deze websites en
Deze website is eigendom van Snoeck Uitvaartzorg
deze informatie niet systematisch. Uitvaartzorg Snoeck-Izegem kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie.
Adres maatschappelijk zetel: Bellevuestraat 24, 8870 Izegem
Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Uitvaartzorg Snoeck-Izegem de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert
Telefoon: 051 30 09 40
dit enige samenwerking tussen Uitvaartzorg Snoeck-Izegem en de uitbaters van deze sites.
E-mail: info@snoeck-izegem.be
Ondernemingsnummer:
BTWaanvaardt
BE 0415.567.695
Uitvaartzorg Snoeck-Izegem
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Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Snoeck Uitvaartzorg
geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)
beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
Snoeck Uitvaartzorg kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten
aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of
pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Snoeck Uitvaartzorg verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Algemeen Privacybeleid
Wij vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk en willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.
Hieronder vind je de informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze
kan uitoefenen.
Wie of wat?
Dit privacybeleid geldt alleen voor de gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.
Definities ‘verwerking’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijk persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en
dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier
ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.
Snoeck Uitvaartzorg, met maatschappelijke zetel te Bellevuestraat 24, 8870 Izegem, zijn verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens. Dit betekent
dat Snoeck Uitvaartzorg het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststellen. Dit neemt niet weg dat je zelf een aantal verplichtingen hebt in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij rouwberichten. U bent verantwoordelijk om de personen, wiens gegevens u wil paatsen op de
rouwberichten,in te lichten over ons privacybeleid, hoe we de gegevens zullen verwerken. U bent ook verplicht om hun hiervoor de toestemming te vragen, voor
u ons deze persoonsgegevens bezorgt.
Persoonsgegevens
- De persoonsgegevens die je met ons deelt. We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk (online bestelling, mail of
bestelbon), elektronisch (uitlezen e-ID) of mondeling.
- De persoonsgegevens die we verkrijgen van derden. Wij verkrijgen soms gegevens via familieleden, instellingen en overheidsinstanties. Dit gaat dan louter om
identificatiegegevens welke gebruikt worden om u te contacteren ivm de uitvaart.
Categorieën persoonsgegevens
- Identificatiegegevens: gegevens die je kunnen identificeren: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Persoonlijke kenmerken: deze geven bv je geslacht aan ( zo kunnen we de aanspreektitel bepalen).
Rijksregisternummer / identificatienummer van de sociale zekerheid: dit ontvangen we als we de e-ID kaart uitlezen.

