JURIDISCHE INFORMATIE
Welkom op www.mybicflex.com!
Wij hopen dat u onze website nuttig, leerrijk en leuk vindt. We zien u hier graag vaak terug en hopen
dat u uw vrienden over ons vertelt. In ruil vragen we enkel dat u de volgende voorwaarden naleeft.
Gelieve ze zorgvuldig door te lezen, want als u onze website gebruikt, dan gaat u hier automatisch
mee akkoord.
Bedankt voor uw bezoek!

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS
De toegang tot en het gebruik van www.mybicflex.com wordt geregeld door de hierin vermelde
gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. BIC Group (“BIC”) kan deze voorwaarden nu
en dan herzien door deze publicatie bij te werken.
De volledige inhoud (afbeeldingen, tekst, handelsmerken, logo’s, ontwerpen, productnamen) van
www.mybicflex.com is beschermd door copyright en mag niet met enig mechanisch of elektronisch
middel worden verdeeld, gedownload, gewijzigd, bewerkt, hergebruikt, opnieuw gepubliceerd,
doorgegeven, voorgesteld, weergegeven of op een andere manier worden gebruikt, tenzij zoals
hierin bepaald, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIC.
BIC doet redelijke inspanningen om nauwkeurige en up-to-date informatie op deze website te
plaatsen, maar BIC kan niet garanderen of verklaren dat die nauwkeurig is. Alle gebruikers stemmen
ermee in dat elke toegang tot en elk gebruik van www.mybicflex.com en de inhoud hiervan op eigen
risico gebeurt. Noch BIC noch een partij die betrokken is bij het ontwerp, de productie of de levering
van deze website is aansprakelijk voor rechtstreekse, toevallige, hieruit voortvloeiende,
onrechtstreekse of bestraffende schade als gevolg van uw toegang tot of uw gebruik van deze
website of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, of fouten of weglatingen in de inhoud ervan.
BIC geeft geen garanties en legt geen verklaringen af over niet-BIC-websites waar u mogelijk toegang
toe heeft. BIC doet alle mogelijke inspanningen om alleen te linken naar websites die onze strenge
normen delen. BIC heeft echter geen controle over links naar de BIC-websites die gelegd worden
door derden. Als u toegang hebt tot een niet-BIC-website, dan moet u begrijpen dat deze niet van
BIC afhangt. BIC kan de inhoud van alle websites niet volgen of nagaan en aanvaardt geen
verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid als gevolg van de inhoud van dergelijke pagina’s buiten
onze website(s). Bovendien onderschrijft of aanvaardt BIC geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
of het gebruik van een derdenwebsite die doorgelinkt heeft naar www.mybicflex.com. Wij hebben
geen controle over de privacypraktijken van websites die naar deze website gelinkt hebben. U moet
de privacyverklaring van BIC doorlezen, en het privacybeleid van elke website die gelinkt is aan deze
website. Elke gebruiker moet zelf alle nodige maatregelen nemen om internetgebruik zonder
aanstootgevend materiaal te garanderen. Als u doorlinkt naar andere pagina’s buiten onze website(s)
gebeurt dat op eigen risico.
Door toegang www.mybicflex.com stemt elke gebruiker er ook mee in om geen beledigend,
schadelijk, onwettelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, grof, haatdragend, opruiend, discriminerend,

pornografisch of blasfemisch materiaal te posten, noch materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of
aanmoedigen dat beschouwd zou worden als een misdrijf, aanleiding zou geven tot burgerlijke
aansprakelijkheid of de wet op enige andere manier zou overtreden. BIC behoudt zich het recht voor
om de actie de ondernemen die zij gepast acht in gevallen waarin BIC-websites gebruikt worden om
dergelijke materialen te gebruiken.
Wij wijzen u erop dat alle handelsmerken, logo’s, ontwerpen, productnamen die al dan niet
voorkomen in grote letters of met handelsmerksymbolen, handelsmerken zijn van BIC, haar filialen,
dochterondernemingen en verbonden ondernemingen of haar licentiehouders of joint
venturepartners. Het verdelen, downloaden, bewerken, wijzigen, hergebruiken, reproduceren,
opnieuw publiceren, doorgeven, voorstellen, weergeven of anders gebruiken van deze
handelsmerken of ander materiaal, tenzij zoals hierin is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en
vormt mogelijk een overtreding van de copyright- en handelsmerkenwetgeving, de wetgeving inzake
laster en eerroof, de privacy- en openbaarheidswetgeving en de communicatiewet- en regelgeving.
Bovendien wijzen wij u erop dat BIC op actieve en agressieve wijze haar intellectuele
eigendomsrechten handhaaft voor zover wettelijk toegestaan.
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Websitehosting:
Deze site wordt gehost op Microsoft Azure Cloud. Ze bevindt zich geografisch gezien in het Microsoft
Azure hosting center in Nederland. Meer informatie is beschikbaar op
https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

