
  

Disclaimer 

 
Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk 
akkoord met de algemene voorwaarden, cookie en privacy beleid. 

Het merk, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, 
beelden, … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 

KEURteam vzw. 
De informatie gepubliceerd op deze website is enkel ter raadpleging en 
heeft geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies. We besteden 

veel zorg aan de inhoud van de website, maar we bieden geen enkele 
garantie dat de informatie op deze site exact, volledig en betrouwbaar is. 

KEURteam vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse 
en/of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien door het gebruik van 

deze website.  Elke aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen 
volgen door diefstal van gegevens of door ongeoorloofd binnendringen, 
onbeschikbaarheid of slechte werking van de website wijzen wij af en 

bieden hiervoor ook geen enkele garantie. Alleen de gebruiker van de 
website is verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van 

zijn wachtwoord.  
De inhoud van de website van KEURteam vzw kan ten allen tijde, zonder 
voorafgaande verwittiging of kennisgeving worden bijgewerkt, gewijzigd 

of gewist.  
Hyperlinks naar andere sites zijn louter informatief bedoeld. KEURteam 

vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van de externe sites noch voor 
de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. 
 

 
 

Cookie beleid 
De website van KEURteam vzw gebruikt cookies. Door gebruik te maken 
van onze website, stemt u in met dit beleid dat de site cookies gebruikt 

met de voorwaarden van dit beleid. 
Als gebruiker van deze website kunt u het gebruik van cookies 

verhinderen door uw internetbrowser in te stellen. Zo kan u een 
waarschuwing krijgen en indien gewenst cookies weigeren. 
Cookies worden niet gebruikt om de identiteit te bepalen van iemand die 

de website bezoekt. 
Zolang u geen gebruik maakt van het bestelformulier of contactformulier, 

bezoekt u de website anoniem.  
De website van KEURteam vzw gebruikt Google Analytics om het gebruik 
van de website te analyseren. Deze genereert statistische informatie door 

cookies op te slaan op computers van gebruikers. Het privacy beleid van 
Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacypolicy.html. 

 
 
 

 
  



  

Privacy beleid 

KEURteam vzw hecht veel belang aan uw privacy. Daarom beschermen 
wij nauwgezet uw persoonlijke gegevens.  
U kunt de website raadplegen zonder dat we persoonlijke informatie 

verzamelen. Het gebruik van cookies vindt u terug in ons cookies beleid. 
Registreert u zich op onze site als klant of u communiceert u via onze 

website, dan verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals naam, 
voornaam, adres, postcode, plaats, facturatiegegevens, e-mailadres, 
telefoonnummer. Ook de dienst waarvan u gebruik wil maken, zal 

bepalen welke persoonlijke informatie wij opslaan.  
Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om u een zo goed 

mogelijke dienstverlening te verstrekken. Deze gegevens worden niet 
doorgegeven aan derden. 

 
Met de wet inzake verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 
beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele 

correctie van uw persoonsgegevens.  
U kan, mits bewijs van uw identiteit, uw gegevens inkijken, verbeteren, 

wijzigen of wissen door ons te contacteren met een schriftelijke, 
gedateerde en ondertekende aanvraag. 
De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is KEURteam 

vzw, Meulestraat 31, 8730 Beernem. 
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