Algemene gebruiksvoorwaarden website
Algemeen
Deze website is eigendom van b.v.b.a. Maxim’s Couture met maatschappelijke zetel gelegen te 3200
Gelrode-Aarschot, Leuvensesteenweg 383 en met ondernemingsnummer 0449.159.191 (hierna
genoemd: “Maxim’s Couture”).
Voorwaarden
Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze
website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de
website aanvaardt. Maxim’s Couture behoudt zich het recht om deze algemene
gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.
Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg
daarvan kan het evenwel zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle
toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens deelt (bv. cookies).
Meer informatie over het privacybeleid van Maxim’s Couture kan u terugvinden via deze link.
Intellectuele eigendomsrechten
Maxim’s Couture verleent de gebruiker slechts een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht op toegang en gebruik van de website, onderworpen aan de naleving van de
onderhavige voorwaarden.
De gebruiker is in deze zin gemachtigd om de inhoud van de website te gebruiken voor zijn
persoonlijke informatie, als informatiebron of om gegevens te vergaren.
De website (te beschouwen als één onlosmakelijk geheel) en de verschillende elementen die op de
website voorkomen (zoals teksten, foto’s, catalogi, opmaak, merken, logo’s, illustraties, specifieke
software, video’s), zijn beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Maxim’s Couture of
zijn licentiegevers. Zij maken mogelijk het voorwerp uit van een vergunning tot publicatie of
verspreiding of van een gebruiksrecht dat verkregen is bij deze derden.
Het logo, de naam van de producten, websites of de naam van bedrijven die op deze website
vermeld worden, kunnen merken, handelsnamen of maatschappelijke benamingen van hun
respectieve eigenaars zijn. De gebruiker gaat uitdrukkelijk de verbintenis aan om deze intellectuele
eigendomsrechten te respecteren.
Onder voorbehoud van door de wet bepaalde uitzonderingen gaat de gebruiker de verbintenis aan
om in geen geval en zonder dat deze opsomming uitputtend is: de informatie, gegevens, software,
het product of de website die verkregen zijn vanaf deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te
kopiëren, te distribueren, over te brengen, te verspreiden, te publiceren, af te staan onder licentie, te
transfereren, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, noch in tijdelijke, noch in
definitieve vorm, door middel van welk bekend of onbekend procedé dan ook, op welke drager dan
ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. Elke inbreuk op dit
verbod is een geval van namaak dat de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
namaker tot gevolg kan hebben.

Aansprakelijkheidsbeperking
Wij streven naar zo correct mogelijke informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen
nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor
welk gebruik dan ook. Wij kunnen daarom dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden
gesteld hiervoor.
Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing of handeling die door de
gebruiker zou worden genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of
derden, noch zijn wij aansprakelijk voor fouten of vergissingen.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht eender welke schade die zou veroorzaakt worden door
onjuistheid, onvolledigheid van informatie of berichtgeving, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld
worden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van opschorting,
onderbreking, verstoring (technisch), vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de
toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of virussen of andere schadelijke
elementen die aanwezig zijn op de website.
Als de gebruiker de aanwezigheid, fout, virus of andere schadelijke elementen op de website
aantreft, wordt hij verzocht het mee te delen aan Maxim’s Couture op het volgende adres:
info@maximscouture.be zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.
Maxim’s Couture behoudt zich het recht om de website geheel of gedeeltelijk te stoppen, op elk
mogelijk ogenblik, zonder motivering en zonder voorafgaande informatie.

Hyperlinks naar andere websites
Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites worden weergegeven. Wij stellen alles in
het werk om te verwijzen naar beschikbare websites, maar kunnen niet garanderen dat deze
websites steeds beschikbaar zijn of dat er zich m.b.t. deze websites geen storingen of
onderbrekingen voordoen.
Het bestaan van een hypertekstlink naar een andere website betekent niet dat deze website of de
inhoud ervan zouden worden goedgekeurd.
Maxim’s Couture kan bijgevolg geen enkele waarborg bieden inzake de volledigheid of juistheid van
de inhoud van deze websites en al evenmin inzake de beschikbaarheid ervan.
Maxim’s Couture wijst elke verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
ten gevolge van de raadpleging of het gebruik van de websites waarnaar de website verwijst of
informatie die op deze websites wordt gepubliceerd. Hij wijst ook alle verantwoordelijkheid af wat
betreft de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites.
Maxim’s Couture nodigt de gebruiker uit om kennis te nemen van de AGV en het privacybeleid van
deze websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder de uitsluitende
toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing,
interpretatie of handhaving van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.
Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaren de gebruiker en Maxim’s
Couture zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk
proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

Contact:
Maxim’s Couture
Leuvensesteenweg 383
3200 Gelrode- Aarschot
Tel: 016/56 84 98
E-mail: info@maximscouture.be

