Gebruiksvoorwaarden website. Versie update 06/2019.
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de verscheidene websites van Colruyt
Group.
2. Door de toegang tot en het gebruik van deze website, aanvaardt de bezoeker/gebruiker van
de website (hierna beiden “gebruiker” genoemd) onderhavige gebruiksvoorwaarden m.b.t.
de website. Indien de gebruiker niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer
van de bepalingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, is een verdere toegang of een
verder gebruik van de website niet toegestaan.
3. De eigenaar van deze website biedt op haar website naar best vermogen accurate
informatie aan en kan deze informatie op elk moment aanpassen en updaten zonder
voorafgaande melding. De eigenaar van deze website garandeert noch dat deze website
correct, foutloos, of virusvrij functioneert, noch dat de inhoud van de website steeds correct
of volledig is en wijst in dat kader, behoudens enige dwingende wettelijke verplichtingen ter
zake, elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit
uit de toegang en/of het gebruik van deze website.
4. Het opvragen en/of hergebruiken van het geheel of van delen van de inhoud van deze
website (waaronder zogenaamde screenscrapen) is ten stelligste verboden.
5. Dit verbod geldt uitsluitend voor zover daardoor geen afbreuk gedaan wordt aan de
wetgeving inzake databanken en auteursrechten. Voor wat informatie of gegevens betreffen
op onze website, die ressorteren onder de bescherming van wetgeving inzake databanken
en auteursrechten, heeft de rechtmatige gebruiker overeenkomstig de dwingende
wetgeving ter zake met name wel het recht om niet-substantiële delen uit de databank op te
vragen of te gebruiken, op voorwaarde dat het om een normale exploitatie gaat en dat er
geen ongerechtvaardigde schade toegebracht wordt. Uitsluitend voor wat informatie of
gegevens betreffen op onze website, die ressorteren onder de bescherming van wetgeving
inzake databanken en auteursrechten, geldt aldus een beperkter verbod, met name verbod
tot
- het opvragen en/of hergebruiken van substantiële delen.
- het systematisch opvragen van niet-substantiële delen.
- het opvragen en/of hergebruiken dat strijdig is met de normale exploitatie of leidt tot
ongerechtvaardigde schade.
6. Bepaalde delen of aspecten van de inhoud van deze website, waaronder merken, logo’s,
tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, databanken (nietlimitatieve opsomming) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals het
auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, de rechtsbescherming voor
computerprogramma’s en databanken. De gebruiker dient deze intellectuele
eigendomsrechten, waarvan de eigenaar van deze website eigenaar dan wel licentiehouder
is, ten volle te respecteren.
7. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die mogelijks geen eigendom zijn van of
niet beheerd worden door de eigenaar van deze website. Voor zover geen dwingende
wettelijke verplichtingen bestaan in hoofde van de eigenaar van deze website, wijst
laatstgenoemde elke aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade
ingevolge dergelijke hyperlinks af.
Het leggen van hyperlinks naar deze website of het framen van deze website op een andere
website is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar van deze
website.

8. Indien één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar
wordt verklaard, blijven alle andere onderdelen van deze gebruiksvoorwaarden onverkort
van kracht. De nietige of ongeldige bepaling zal in onderling akkoord worden vervangen
door een bepaling die de economische intentie van de nietige of ongeldige bepaling zo sterk
mogelijk benadert.

