
Disclaimer Reclam BV/BVBA 
Op de inhoud en het gebruik van www.reclam-sign.info zijn zowel de onderstaande gebruiksvoorwaarden 
als de algemene voorwaarden van toepassing. 

 
Het gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in en eventuele wijzigingen daar- 
van. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te 
bezoeken of te gebruiken. 

 
Reclam BV/BVBA behoudt zich het recht voor deze website en de informatie hierop als ook de algemene 
voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of 
te vervangen. Check daarom regelmatig de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement 
voor eventuele aanpassingen of wijzigingen. 

 
Inhoud van de website 
Alle informatie en materialen op www.reclam-sign.info zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. 
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de 
informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. 

 
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, met 
betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, 
geluiden, software) zijn eigendom van Reclam BV/BVBA, of zijn opgenomen met toestemming van de be- 
treffende rechthebbende. 

 
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reclam BV/BVBA een (ko- 
pie) van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is 
het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in 
een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website. 

 
Grafische content & logo’s 
Grafische content mag niet gereproduceerd worden, gekopieerd of gepubliceerd worden, ook niet gedeelte- 
lijk, zonder toestemming van Reclam BV/BVBA. 

 
Logo’s die te vinden zijn op deze website zijn eigendom van Reclam BV/BVBA en de toebehorende klant. 
Wat vertoond wordt op deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden. 

 
Afbeeldingen content 
De ontwikkelaar van deze website www.reclam-sign.info en degene die de website beheert zijn verantwoor- 
delijk voor de content van afbeeldingen die op deze website staan. Alle afbeeldingen en informatie zijn op 
een legale manier verkregen door de beheerder en ontwikkelaar van deze website om de afbeeldingen weer 
te geven door het gebruik van: 1. online en offline gallerij van afbeeldingen met de daarbij goedgekeurde 
toestemming van de klanten. 2. Eigen afbeeldingen die door de eigenaar gemaakt zijn. De ontwikkelaar en 
beheerder van de website www.reclam-sign.info, accepteren copyright rechten, dus mogen de gepubliceerde 
afbeeldingen op deze website van www.reclam-sign.info niet worden gebruikt of gezien op andere media. 



Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden 
De informatie op deze website is door Reclam BV/BVBA zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. 
Reclam BV/BVBA garandeert echter niet dat de op deze website aangeboden informatie en materialen up- 
to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen. Reclam BV/BVBA 
garandeert verder niet dat dergelijke gebreken, fouten en/of virussen zullen worden hersteld of worden 
verwijderd. Bovendien behoudt Reclam/BVBA zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid 
van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen. 

 
Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van/aan de gebruiker en geeft geen aanleiding tot enige vorm 
van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief 
beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband 
houden met/of voortvloeien uit aanbiedingen van Reclam, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen 
van de overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een 
geldige bepaling van gelijkaardige strekking. 

 
FeWeb vzw en/of de Juristen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden 
voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan naar aanleiding van dit contract. 

 
Dit contract mag enkel door Reclam BV/BVBA gebruikt worden voor de eigen bedrijfsvoering. 


