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Welkom op de website www.cafe-tasse.com, opgezet door NV CHOC AND CO SA.
Handelsnaam: NV CHOC AND CO SA
Ondernemingsnr.: 0440.001.995
Maatschappelijke zetel: Koningin Astridlaan 1 in B- 1440 Woutersbrakel - BELGIË
Wettelijk vertegenwoordiger: Mevrouw Andréa GEMBLER, gedelegeerd bestuurder
Webmaster: Mevr. Andréa Gembler
Grafisch ontwerp: Oilinwater
Technische uitwerking: Oilinwater
NV CHOC AND CO SA nodigt alle gebruikers uit om de volgende wettelijke vermeldingen aandachtig te
lezen. Door de website te openen, erop te surfen of er gebruik van te maken, erkennen gebruikers de wettelijke
vermeldingen gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.
1. TOEGANG TOT DE WEBSITE
Gebruikers van deze website erkennen over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te
krijgen tot de website en er gebruik van de maken.
Toegang tot de website www.cafe-tasse.com is gratis. De kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk vallen ten laste van de klant, volgens de modaliteiten van de providers en operatoren.
NV CHOC AND CO SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover ze geen controle
heeft, noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker, met name: diens computers,
software, netwerkapparatuur en andere toestellen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten
en/of informatie en/of daar gebruik van te maken.
Gebruikers worden eraan herinnerd dat frauduleus inloggen of ingelogd blijven op een informaticasysteem,
het verhinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem of het frauduleus intikken of wijzigen van
gegevens in een informaticasysteem misdrijven zijn die tot strafrechtelijke vervolging kunnen leiden.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM
NV CHOC AND CO SA is eigenaar of titularis van de rechten verbonden aan alle elementen die samen deze
website vormen, met name: de gegevens, afbeeldingen, grafieken, foto’s, teksten en illustraties.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, verspreiding of heruitgave van de inhoud van deze website
via welk kanaal ook zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NV CHOC AND CO SA is ver-

boden en vormt een inbreuk op de Belgische wetgeving rond intellectueel eigendom.
De merken op de website www.cafe-tasse.com, evenals de logo’s op die site, zijn gedeponeerde merken die niet
mogen worden gereproduceerd, noch aangepast, noch gebruikt zonder toestemming van NV CHOC AND CO
SA.
Uitzonderlijk kan bepaalde inhoud (teksten, afbeeldingen,…) eigendom zijn van de respectievelijke auteurs.
Die inhoud wordt door NV CHOC AND CO SA gebruikt met toestemming van de titularissen van de rechten
die erop gelden. Dergelijke inhoud mag niet worden gereproduceerd, noch aangepast, noch gebruikt zonder
toestemming van de respectievelijke auteurs.
3. INHOUD VAN DE WEBSITE
NV CHOC AND CO SA verbindt zich ertoe na te gaan of de informatie op deze website correct, up-to-date
en volledig is en behoudt zich het recht voor de inhoud of de vormgeving van deze website op ieder moment en
zonder overleg te wijzigen. Bovendien wijst NV CHOC AND CO SA elke aansprakelijkheid af voor vertragingen, fouten of vergetelheden met betrekking tot de inhoud van deze pagina’s, ook al zou de dienstverlening in
de toekomst worden onderbroken of niet langer beschikbaar zijn.
De informatie op deze website kan partieel en onvolledig zijn omwille van het noodzakelijk vereenvoudigde
karakter van de teksten, die geen bindende waarde hebben. NV CHOC AND CO SA wijst iedere rechtstreekse
of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, het actuele karakter en de beschikbaarheid van de informatie op deze website.
NV CHOC AND CO SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing genomen op basis van de
informatie op deze website, noch voor het mogelijk gebruik dat derden.
Al wie aanspraak wil maken op een (of meerdere) product(en) en/of dienst(en) voorgesteld op de website, mag
NV CHOC AND CO SA contacteren om te informeren naar de contractuele en tarifaire voorwaarden van die
producten en/of diensten.
4. TECHNISCHE INFORMATIE
We herinneren gebruikers eraan dat de geheimhouding op internet niet wordt gegarandeerd en dat ze zelf
alle nodige maatregelen moeten nemen om hun gegevens en/of software te beschermen tegen aantasting door
eventuele virussen die op internet circuleren.
NV CHOC AND CO SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover ze geen controle
heeft, noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker, met name: diens computers,
software, netwerkapparatuur en andere toestellen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website en/
of tot de informatie op de website of om daarvan gebruik te maken.
5. HYPERTEKSTLINKS
NV CHOC AND CO SA kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de hypertekstlinks waarlangs gebruikers vanop www.cafe-tasse.com naar andere websites worden doorgestuurd.
NV CHOC AND CO SA wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud en de eventuele schade
die zou voortvloeien uit het bezoeken van websites waarop gebruikers via de hypertekstlinks op onze website
terecht komen. Gebruikers bezoeken die andere websites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

6. COOKIES
We wijzen gebruikers erop dat tijdens hun bezoek aan de website er automatisch cookies kunnen worden
geïnstalleerd, die tijdelijk of op de harde schijf van hun computer kunnen worden bewaard. Een cookie is een

element aan de hand waarvan gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om
informatie omtrent het navigatiegedrag van gebruikers op een website te registreren.
Gebruikers van de website erkennen over het gebruik van cookies te zijn geïnformeerd en laten NV CHOC
AND CO SA toe er gebruik van te maken. Gebruikers kunnen cookies deactiveren door de parameters van hun
browser aan te passen.

7. PRIVACY
De persoonlijke gegevens doorgespeeld via het formulier op deze website of via online aanvragen worden verwerkt door de dienst die binnen NV CHOC AND CO SA voor dataverwerking instaat. Ze zijn bestemd voor intern gebruik en bedoeld om vragen te kunnen beantwoorden met respect voor de wettelijke bepalingen inzake
de bescherming van gegevens.
De vertrouwelijkheid en integriteit van informatie die via internet wordt doorgespeeld, kan niet worden gegarandeerd. NV CHOC AND CO SA wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
Als gebruiker van deze website stemt u ermee in dat NV CHOC AND CO SA uw persoonlijke gegevens registreert en verwerkt voor de hierna genoemde doelstellingen en met name met het oog op het beheer van het
klantenbestand van NV CHOC AND CO SA, het opvolgen van de contractuele relaties, de uitwerking van
statistieken en tests, de kwaliteitscontrole van producten, commerciële prospectie en direct marketing met betrekking tot de producten van NV CHOC AND CO SA of daarmee verbonden bedrijven.
U stemt ermee in dat uw gegevens voor diezelfde doeleinden worden doorgespeeld aan alle met NV CHOC
AND CO SA verbonden bedrijven of derden met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het
behartigen van legitieme belangen. U stemt ook in met het doorspelen van uw gegevens aan bestemmelingen
buiten de Europese Unie, ongeacht de mate waarin persoonlijke gegevens in het land van de bestemmeling
worden beschermd.
Binnen NV CHOC AND CO SA wordt de toegang tot uw persoonlijke gegevens die via deze website werden
verzameld beperkt tot diegenen die uw gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken.
U heeft het recht om via een schrijven naar bovenstaand adres of via de website gratis te vragen dat NV CHOC
AND CO SA en de daarmee verbonden bedrijven uw persoonlijke gegevens, verzameld via deze website, niet
langer zouden gebruiken voor direct marketing doeleinden.
U kan ons op bovenstaand adres bereiken om inzage in uw persoonlijke gegevens te vragen en ze te laten aanpassen indien ze niet correct of achterhaald zouden zijn.
9. TOEPASBAAR RECHT
De inhoud van de website www.cafe-tasse.com is onderworpen aan het Belgisch recht.
Gebruikers erkennen de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken voor wat de inhoud en het gebruik van de
website betreft en voor het oplossen van geschillen die daaruit zouden voortvloeien.

