
Website Disclaimer 
 
Deze website is eigendom van Cri-du-chat vzw 
Contactgegevens: Goudbergstraat 116, 8560 Wevelgem, België 
Telefoon: 0474/283404 
E-mail: info@vzwcriduchat.be 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0689.982.081 
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de 
volgende algemene voorwaarden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
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 rechten en behoren toe aan 
Cri-du-chat vzw of rechthoudende derden. 
 
Bepeperking van aansprakelijkheid 
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.  
 
Cri-du-chat vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, 
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in 
de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of 
indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Cri-du-chat vzw de grootst 
mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Cri-du-chat vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
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. Cri-du-chat vzw 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.  
Cri-du-chat vzw 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. Cri-du-chat vzw 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. 
 
 
 



Privacybeleid 
 
Cri-du-chat vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere 
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het e-mailadres 
info@vzwcriduchat.be of via de contactpagina https://www.vzwcriduchat.be/contact. 
 
Gegevensverzameling: 
Cri-du-chat vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten wanneer deze via het 
contactformulier of via mail doorgegeven worden. De persoonsgegevens die hierbij verzameld worden 
zijn: Naam, telefoonnummer en e-mailadres. De rechtsgrond van de gegevensverzameling is de 
toestemming van de betrokkene (door het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen). 
 
Gebruik van de gegevens: 
Deze contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de communicatie met de klant en voor 
eventuele facturatie. De persoonsgegevens worden niet bewaard op de website, maar in een offline 
database. De nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ter bescherming van 
de persoonsgegevens. 
 
Overmaken aan derden 
De persoonsgegevens van de klant zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden.  
 
Bewaarperiode 
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die 
noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van 
boekhouding en anti-witwasregelgeving), alsook voor de periode noodzakelijk om de door de klant 
desgevallend gevraagde diensten te kunnen blijven leveren.  
 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 
persoonsgegevens  
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren 
indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken. 
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen 
naar een andere vennootschap.  
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden 
naar het volgende e-mailadres: info@vzwcriduchat.be. 
 
Direct marketing 
De persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden met het oog op direct marketing.  
 
Google fonts: 
Deze website maakt gebruik van Google Fonts, een service die het gebruik van een groot aantal 
webfonts op websites mogelijk maakt die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google 
Fonts wordt gebruikt om de performantie van de website te verhogen. Google Fonts zorgt ervoor dat 
webpagina’s sneller werken door Fonts veilig te cachen zonder daarbij de privacy van de gebruikers 
aan te tasten. Het is mogelijk dat Google hierbij informatie verzameld die opgeslagen wordt op servers 
in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google 
zal Uw gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik 
van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u 
er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door 



gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. De privacy policy van Google 
kan op volgende link terug gevonden worden: 
https://policies.google.com/privacy. 
 
Informatie over ons gebruik van Cookies: 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te 
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere 
gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe deze te 
optimaliseren. 
 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen 
die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van 
onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe 
doeltreffend de inhoud ervan is. 
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van 
de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en 
gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u 
duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy 
Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. 
 
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@vzwcriduchat.be. 
 
Wat is een cookie? 
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw 
computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. 
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem 
cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar 
gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur. 
 

- First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment 
bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.vzwcriduchat.be ). 

- Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die 
van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt 
en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. 
cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). 

- Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert 
(b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs 
first party cookies. 

- Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, 
targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische 
ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan 
welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met 
sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website 
via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten 
toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde 
advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden 
houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele 
cookies kunnen first party of third party cookies zijn. 

- Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de 
duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die 



deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, 
Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 

- Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te 
vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint 
wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm 
sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie 
cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies. 

 
Uw toestemming 
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. U blokkeert cookies door de 
browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter 
uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben 
tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie 
hierover. 
Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw 
browserinstellingen of kan u uw keuze aanpassen via onze website. 
  
Uw browserinstellingen veranderen 
Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen 
zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze 
instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in 
uw webbrowser te consulteren voor meer details. 
 
Gebruikte Cookies: 
Wij gebruiken functionele cookies om de werking van de website te garanderen. Geen cookies van 
derde partijen worden gebruikt op onze website.  
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen 
op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de 
inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 
 
Hosting en beheer van de website: 
De website wordt door NoviTech (info@novitech.be – https://www.novitech.be) beheerd en gehost 
(op servers van Neostrada B.V.). NoviTech staat niet in voor de verwerking van de persoonsgegevens 
en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website, noch voor de verwerking van 
de gegevens of het gebruik van cookies. 
 
Dit document werd laatst herzien op 31 december 2019 en kan ten allen tijde en zonder verwittiging herzien worden. 


