
Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website 
 

Voorwoord: definities 
 

Website: de website die is uitgegeven door De Nieuwe 150 vzw en bereikbaar is op de volgende url: 
www.lenouveau150.be. 
De Nieuwe 150 vzw: de vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in de Hoogstraat 150 te 1000 Brussel, 
inschrijvingsnummer KBO 0419.083.748, hierna afgekort als: DNW150. 
Gebruiker: iedere bezoeker die toegang heeft tot de website. 

 

Art. 1. Voorwerp - Aanvaarding 
 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (afgekort:  AGV) stellen zich tot doel de gebruiksvoorwaarden van de 
site te bepalen. 
Door deze site en de informatie die hij bevat te raadplegen, erkent de gebruiker kennis te hebben 
genomen van deze AGV en verbindt hij zich ertoe om ze na te leven. 

DNW150 behoudt zich het recht voor om deze AGV op ieder ogenblik te wijzigen. 
 

Art. 2. Aansprakelijkheid 
 

Toegankelijkheid van de website 
DNW150 is in zijn hoedanigheid als uitgever van de website enkel gebonden door een middelenverbintenis 
voor wat de werking en de continuïteit van de website betreft. 

DNW150 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld 
- voor de snelheid van de toegang tot de site, vertragingen, opschortingen of ontoegankelijkheid van de 

website, 
- onderbreking van de toegankelijkheid van de website als gevolg van stoornissen op het internet, 
- feiten te wijten aan overmacht en met name: pannes of technische problemen met de hardware, het 

programma of de software. 
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website. 
DNW150 behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing of opgaaf van redenen de website tijdelijk 
of definitief offline te zetten. 

 

Verantwoordelijkheid voor de informatie op de website 
De content die de gebruikers ter beschikking wordt gesteld op de website geldt louter als informatie en kan 
zonder waarschuwing worden gewijzigd. De via de website verspreide informatie houdt geen enkele 
verbintenis in vanwege DNW150 en geldt niet als juridisch advies. 
De gebruiker mag de website niet gebruiken om onwettige, schadelijke, beledigende, pornografische, 
haatzaaiende, racistische informatie te verspreiden of informatie die de menselijke waardigheid aantast. 
DNW150 behoudt zich het recht voor om navenant op te treden om dit verbod te doen naleven. 

 
Art. 3. Intellectuele eigendom 

 

De website, haar schriftelijke content, de foto's, het logo en alle andere bestanddelen zijn beschermd door 
het intellectuele eigendomsrecht waarvan DNW150 houder is. 
De reproductie, onder welke vorm ook, van gelijk welk onderdeel van de website is enkel toegelaten voor 
privédoeleinden en met het schriftelijke akkoord van DNW150, dat dus vooraf door de gebruiker moet 
worden gecontacteerd. DNW150 behoudt zich het recht voor om navenant op te treden om deze regel te 
doen naleven. 

 
Art. 4. Persoonsgegevens 

 

Door het contactformulier in te vullen en te verzenden, aanvaardt de gebruiker dat zijn persoonsgegevens 
worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: 
- DNW150 is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de gebruiker en verbindt zich 

ertoe om al het mogelijke te doen om deze gegevens te beveiligen en te beschermen. 
- Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de gebruiker en de samenwerking 

voort te zetten indien hij dit wenst. 
- DNW150 zal deze gegevens noch geheel noch gedeeltelijk overmaken aan derden, 

http://www.lenouveau150.be/


- overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het recht om de 
gegevens die hem aangaan in te kijken, te verbeteren en te schrappen en om zich te verzetten tegen 
de verwerking ervan; de gebruiker kan zijn rechten op ieder ogenblik uitoefenen door contact op te 
nemen met DNW150. 

- DNW150 bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker enkel voor zover dit nodig is. 
- DNW150 verzamelt noch navigatiecookies, noch gedragscookies van de gebruiker. 

 

Art. 5. Varia 
 

Deze AGV zijn opgesteld in het Frans en vertaald in het Nederlands. In geval van betwisting gelden enkel de 
AGV in het Frans en primeren zij op de Nederlandse versie. 
Voor elk geschil over deze AGV zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel bevoegd. 


