DISCLAIMER EN WETTELIJKE INLICHTINGEN
De onderstaande bepalingen zijn van toepassing bij elke raadpleging van de website van het
BGWF. Door de raadpleging van de website aanvaardt de bezoeker deze bepalingen. Het BGWF
kan de informatie die zich op de website bevindt steeds eenzijdig wijzigen.
Deze bepalingen worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn
bevoegd in geval van betwistingen.

ALGEMENE BEPALING VAN NIET-AANSPRAKELIJKHEID
Het BGWF verstrekt via zijn website informatie aan het publiek over zijn werkzaamheden. De
inhoud van de website heeft een louter informatief karakter. Het BGWF streeft ernaar deze
informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel een garantie te
kunnen bieden. De inhoud van de website kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of
vervolledigd zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling
Het BGWF streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te
voorkomen. Het BGWF kan echter niet waarborgen dat de website geen onderbrekingen,
storingen of andere problemen zal kennen.
Het BGWF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op zijn
website verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig
verlies dat daaruit zou kunnen voortvloeien.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
De website van het BGWF bevat soms links naar externe websites. Het BGWF aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites noch voor het beleid (zoals inzake privacy)
dat op die websites van toepassing is.
Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring
van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze websites voorstellen,
uitgezonderd het BBAV en CANARA.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Bezoekers kunnen vrij gebruik maken van de direct van de website verkregen informatie. Deze
informatie mag verder verspreid of gereproduceerd worden, mits dit accuraat geschiedt en het
BGWF daarbij als bron wordt vermeld. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van
informatie verkregen van externe websites waarnaar de website van het BGWF verwijst, worden
geregeld door die websites.

Wanneer de op de website van het BGWF verkregen informatie wordt opgenomen in
documenten of bestanden die tegen betaling aan derden worden aangeboden (ongeacht het
medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert deze derden
voorafgaand te informeren dat de informatie ook kosteloos kan worden geraadpleegd via de
website van het BGWF.

E-MAILDISCLAIMER
Het BGWF maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen over of in de uitoefening van
de opdrachten waarmee hij belast is. De inhoud van e-mails van het BGWF, met eventuele
bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en, in
voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik; deze e-mails kunnen
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u per vergissing een e-mail van het BGWF ontvangt,
vragen wij dat te melden aan het BGWF (info@fcgb-bgwf.be) en de e-mail te wissen.
Het BGWF doet al het mogelijke om virussen in zijn e-mails te vermijden. Indien desondanks
een vanuit het BGWF verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan het
BGWF niet aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door
onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren
gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).

COOKIES
In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni
2005 wil het BGWF de bezoekers van zijn website informeren over het gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers
worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die
informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.
Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan een website van het BGWF een cookie wordt
opgenomen in de harde schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek van de
websites van het BGWF en helpen het BGWF om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie
op te slaan en trends in het gebruik te volgen.
Bezoekers kunnen hun cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om
gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar hun computer, of cookies
weigeren) door de instellingen van hun internetbrowser te wijzigen.

