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ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
Elk gebruik van de website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van deze website houdt in dat de
gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de website en van de producten of diensten die hierop
aangeboden worden, integraal, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt. E.L.S. behoudt zich het recht om deze
gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.
Een gebruiker kan onze website gebruiken zonder persoonsgegevens mee te delen. Als gevolg daarvan kan het evenwel
zijn dat bepaalde functies of delen van de website slechts ten volle toegankelijk zijn op voorwaarden dat u bepaalde
persoonsgegevens deelt, zoals bv. cookies.
Indien persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid ervan. Het
meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen dat de gebruiker, tijdelijk of
definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot onze website wordt ontzegd.
Voor meer informatie over ons privacy beleid kan u terugvinden op onze website.

Aansprakelijkheidsbeperking
We besteden veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk,
nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de
ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. streven naar zo correct mogelijke
informatie en berichtgeving op onze website, maar kunnen nooit de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de
berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook. We kunnen daarvoor dan ook op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden.
Evenmin kunnen we aansprakelijk gesteld worden voor welke beslissing of handeling die door de gebruiker zou worden
genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens over gebruikers of derden, noch zijn we aansprakelijk voor
fouten of vergissingen.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden geacht voor directe, indirecte, of eender welke schade die zou veroorzaakt worden
door onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid van informatie of berichtgeving, noch voor verlies of schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van opschorting , onderbreking, (technische) verstoring, vertraging, moeilijke
toegankelijkheid en/of stopzetting van de toegankelijkheid van het geheel of een deel van de website of andere
schadelijke elementen (bv. virussen, …) die aanwezig zijn op de wegsite.
Mocht u als gebruiker enige aanwezigheid van fout of enig schadelijk element op de website aantreffen, verzoeken wij u
dit mee te delen via info@els-garden.be., zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen. E.L.S. adviseert de
gebruiker om in elk geval firewalls, antivirussen of andere noodzakelijke beveiligingssofware te installeren.om misbruik of
schade voorkomen.
E.L.S. behoudt zich het recht om op elk ogenblik, zonder motivering of voorafgaande verwittiging de website geheel of
gedeeltelijk te stoppen of te schorsen.

Hyperlinks naar andere websites
Op of via onze website kunnen hyperlinks naar andere websites worden weergegeven. We stellen alles in het werk om te
verwijzen naar de correcte websites maar kunnen niet garanderen dat deze websites steeds beschikbaar en accuraat
zijn. E.L.S. beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom
geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze
websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe
site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. E.L.S. aanvaardt
derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het
gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.
We behouden ons het recht om op elk moment de link naar andere websites weg te halen, zonder voorafgaande
verwittiging.

Intellectueel eigendomsrecht
Geen enkele van de bestanddelen op deze website (foto’s, tekst, video’s, e.a) noch de website zelf mag worden
opgeslagen, gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verkocht, overgedragen aan derden of op enig
andere wijze worden gebruikt, zonder dat we hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebben gegeven.

