
Gebruiksvoorwaarden 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Financière de Tubize NV, een Belgische 

vennootschap met maatschappelijke zetel te Researchdreef 60, 1070 Brussel, België en met 

ondernemingsnummer 0403.216.429 ("Financière de Tubize", "Wij", "Ons/Onze"). 

Toepassing 

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing telkens u navigeert op of 

gebruik maakt van de website www.financiere-tubize.be, inclusief alle pagina's, inhouden en 

hulpbronnen, alsook alle verbonden pagina's in het bezit van en beheerd door Financière de Tubize of 

elke opvolger hiervan, of elke applicatie die Financière de Tubize ter beschikking stelt voor tablets, 

mobiele telefoons of andere mobiele apparaten (individueel en gezamenlijk de "Website"). 

Door de Website te bezoeken en erop te navigeren, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden. Alvorens 

gebruik te maken van de Website, raden wij u aan alle hierna volgende secties aandachtig te lezen. 

ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET WENST TE AANVAARDEN, VERLAAT DAN ONMIDDELLIJK DE 

WEBSITE. ELKE TOEGANG TOT DE WEBSITE ZAL WORDEN BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDING VAN 

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. 

Disclaimer en garanties 

U erkent uitdrukkelijk dat u de Website op eigen risico en gevaar en onder uw volledige 

verantwoordelijkheid bezoekt. 

De Website wordt enkel ter informatie verschaft. Hoewel Financière de Tubize alle redelijke 

inspanningen levert om juiste en geüpdate informatie op de Website te plaatsen, zal Financière de 

Tubize in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor fouten of onvolledigheden op de Website. 

ALLE INFORMATIE WORDT OP EEN "AS IS" BASIS VERSCHAFT. BIJGEVOLG MOETEN DE BEZOEKERS VAN 

DE WEBSITE DE INFORMATIE ZORGVULDIG ANALYSEREN EN GEEFT FINANCIERE DE TUBIZE GEEN ENKELE 

GARANTIE OVER DE VOLLEDIGHEID OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE OF HET 

MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. 

FINANCIERE DE TUBIZE KAN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE 

RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, AANVERWANTE, VOORTVLOEIENDE, BESTRAFFENDE OF ANDERE 

SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, HET VERTROUWEN, DE TOEGANG OF DE 

ONMOGELIJKHEID OM DE INFORMATIE OP DE WEBSITE TE GEBRUIKEN ... 

Deze aansprakelijkheidsvrijstellingen zijn ook van toepassing op bestuurders en werknemers van 

Financière de Tubize en op elke andere partij die betrokken is bij creatie, de productie of de levering van 

de Website overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

Geen enkele informatie op de Website is of moet worden beschouwd als een uitnodiging of aanbieding 

om te beleggen of te handelen in aandelen of andere effecten van Financière de Tubize. 

Intellectuele eigendomsrechten / Gebruik van de informatie 

Behoudens andersluidende melding, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de Website eigendom 

van of onder licentie van Financière de Tubize. Al deze rechten zijn voorbehouden. 

U kunt vrij navigeren op de Website, maar u kunt enkel de inhoud ervan, waaronder ook, maar niet 

beperkt tot, teksten en afbeeldingen, openen, reproduceren, meedelen of gebruiken voor eigen gebruik 

en enkel als u elk van de intellectuele eigendomsrechten en andere mededelingen van 

eigendomsrechten van dergelijke inhoud bewaart en reproduceert. 



U kunt de inhoud van de Website niet openen, reproduceren, meedelen of anderszins gebruiken voor 

andere doeleinden dan eigen gebruik zonder schriftelijke toelating van Financière de Tubize. U mag de 

inhoud van de Website niet wijzigen zonder schriftelijke toelating van Financière de Tubize. Met 

uitzondering van de hierboven beperkte toelating, kan u bij deze geen enkele licentie of geen enkel 

recht op de inhoud van de Website worden verleend. 

U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die verschijnen op de Website, of ze nu al dan niet in 

hoofdletters of met het symbool van de merknaam worden weergegeven, handelsmerken zijn van 

Financière de Tubize of dat deze ze onder licentie heeft. De Website kan ook octrooien, domeinnamen, 

technologieën, producten, processen of andere exclusieve informatie of rechten van Financière de 

Tubize of derden bevatten of ernaar verwijzen. Er kan u geen enkele licentie of geen enkel recht worden 

verleend op dergelijke merknamen, technologieën, producten, processen of andere exclusieve 

informatie of rechten.  

Links naar andere websites 

De Website kan links bevatten naar andere pagina's, websites of applicaties van UCB of andere derde 

partijen. FINANCIERE DE TUBIZE DOET GEEN ENKELE VERKLARING OVER EN IS NIET VERANTWOORDELIJK 

VOOR HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE DIE U VERKRIJGT EN / OF GEBRUIKT VANAF DIE PAGINA'S, 

WEBSITES OF APPLICATIES.  

Bijgevolg erkent u dat Financière de Tubize niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade of 

enig verlies voortvloeiend uit of verbonden met het gebruik van de inhoud, advertenties, producten of 

diensten beschikbaar op die websites of externe bronnen.  

Trouwens, aangezien de gebruiksvoorwaarden van die websites of externe bronnen kunnen verschillen 

van deze Gebruiksvoorwaarden, raadt Financière de Tubize u aan deze te lezen alvorens die websites of 

externe bronnen te gebruiken. 

Links naar de Website 

Geen enkele link naar de Website mag worden opgenomen op andere websites zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Financière de Tubize, tenzij deze websites de gebruiker doorverwijzen 

naar de homepagina van de Website, in een apart venster, met de volledige domeinnaam Financière de 

Tubize en een gepaste pop-upmededeling aan de bezoeker dat hij een website van een derde bezoekt.  

Beschikbaarheid van de Website 

Financière de Tubize garandeert niet dat de toegang tot de Website te allen tijde beschikbaar zal zijn of 

dat de Website of server die de toegang verschaft vrij is van virussen of andere schadelijke 

componenten. U, en niet Financière de Tubize, staat in voor de totale kostprijs van alle diensten, 

herstellingen of verbeteringen die nodig zijn aan uw hardware, software of informatie, ongeacht of die 

veroorzaakt zijn door dergelijk virus of dergelijke schadelijke component. 

Herzieningen 

Deze Gebruiksvoorwaarden werden ingevoerd op 15
de

 maart 2018 en kunnen zonder voorafgaande 

waarschuwing worden gewijzigd. De wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden gaan onmiddellijk in, 

tenzij verboden bij wet. 

Verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijkheidsbeleid 

Financière de Tubize neemt de privacy van de bezoekers van de Website zeer ernstig. De 

persoonsgegevens over de bezoekers van de Website worden verwerkt en opgeslagen overeenkomstig 

ons vertrouwelijkheidsbeleid, dat kan worden geraadpleegd door te klikken op hier: 



http://www.financiere-tubize.be/pdf/politique_confidentialite_NL.pdf. Door gebruik te maken van de 

Website, begrijpt u dat wij bepaalde persoonsgegevens opslaan en verwerken voor de doeleinden en 

onder de voorwaarden als vermeld in ons vertrouwelijkheidsbeleid. 

Vragen en klachten 

Vragen of klachten over de Gebruiksvoorwaarden kunt u per e-mail sturen naar het adres 

aspijcke@icloud.com.  

Geen afstand van rechten 

De toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden gebeurt naar goeddunken van Financière de Tubize. Het 

feit dat Financière de Tubize haar rechten voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden niet laat gelden, 

mag niet worden beschouwd als een afstand van die rechten of enige andere van haar rechten. 

Toepasselijk recht - Bevoegdheid 

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. 

Elke vordering, vervolging of procedure voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van 

de Website wordt uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel gebracht. 


