GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder
gebruik van alle webpagina’s behorend tot het domein “demensen.be” (hierna “Website”)
en alle diensten aangeboden via de Website door De Mensen NV, met maatschappelijke
zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 46 bus 11 en ingeschreven in de KBO met
ondernemingsnummer BE0547.945.773 (hierna “wij”, of “ons”), verantwoordelijke uitbater
van de Website.
U wordt als gebruiker verzocht huidige Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen
voorafgaand aan ieder gebruik van de Website. Door het loutere gebruik van de Website,
erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Indien u de
Gebruiksvoorwaarden (of een onderdeel ervan) niet aanvaardt, dan wordt u verzocht niet
verder gebruik te maken van de Website.
Huidige Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons gewijzigd of herzien worden.
De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat
zij op de Website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de
Gebruiksvoorwaarden kan steeds geraadpleegd worden via
www.crossingzebra.be/sites/default/files/gebruiksvoorwaarden.pdf U wordt als gebruiker
aldus geacht bij ieder bezoek de meest recente Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en
aanvaard.
2. PRIVACYBELEID
Wij respecteren uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten van ons privacybeleid met
betrekking tot de diensten aangeboden via de Website (hierna “Privacybeleid”), kunnen op
ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd
via www.crossingzebra.be/sites/default/files/privacybeleid.pdf. Het Privacybeleid maakt
deel uit van huidige Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, erkent u
derhalve tevens het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard.
3. COOKIEBELEID
Wij trachten u afdoende te informeren betreffende het gebruik van cookies naar aanleiding
van het gebruik van onze Website. De nodige informatie daaromtrent is opgenomen in een
cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) en kan op ieder gewenst ogenblik worden
geraadpleegd via www.crossingzebra.be/sites/default/files/cookiebeleid.pdf Ook de
Cookieverklaring maakt deel uit van huidige Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken
van de Website, erkent u dan ook tevens de Cookieverklaring te hebben gelezen en
aanvaard.
4. TOEGANKELIJKHEID, INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De toegang tot onze Website is gratis.
De Website, inclusief alle inhoud die via de Website wordt verstrekt, wordt aangeleverd
zonder enige garantie inzake volledigheid, juistheid, actualiteit en beschikbaarheid.
U dient 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te mogen maken van de Website. Minderjarigen
die gebruik wensen te maken van de Website, mogen dit slechts doen onder toezicht en
begeleiding van minstens één van hun ouders of een meerderjarige die desgevallend met

het ouderlijk gezag over de minderjarige is bekleed. Wij kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld indien minderjarigen de Website gebruiken zonder voormeld toezicht en
begeleiding.
Alle teksten, foto's, video’s, tekeningen, databanken (zowel de structuur als de inhoud
ervan), software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en mogelijk andere
bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en
behoren ons of derden toe. Zonder voorafgaand, schriftelijk akkoord van ons en
desgevallend de derde-rechthebbende van de specifieke inhoud, is het verboden de via de
Website aangeboden inhoud en gegevens op te slaan, te reproduceren, te wijzigen,
openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige
rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen bedoelde intellectuele
eigendomsrechten. Als uitzondering op die regel is het de gebruiker enkel toegelaten de
Website en de via de Website beschikbare inhoud online te raadplegen en desgewenst één
digitale of fysieke kopij te maken van één of meerdere onderdelen van de Website en deze
te bewaren voor louter eigen privé- (niet-commercieel) gebruik.
Als gebruiker van de Website begrijpt en aanvaardt u voorts dat het u niet is toegelaten:
middels of naar aanleiding van het gebruik van de Website enige rechtsregel te schenden;
persoons- en andere gegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken, voor welk
doel dan ook;
metatags te gebruiken, uitgezonderd mits onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating;
gelijk welk onderdeel van de Website te framen zonder onze voorafgaandelijke, schriftelijke
toelating;
spamberichten te plaatsen op of te verzenden via de Website;
aan data mining of screen scraping te doen, noch robots of gelijkaardige
dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Website.
virussen, wormen, of andere kwaadaardige code te plaatsen op of te verspreiden via de
Website;
de Website (of een onderdeel ervan) te wijzigen, aan te passen of te hacken;
de website van een derde te wijzigen, aan te passen of te hacken om te doen lijken alsof die
website of derde met de Website of ons geassocieerd is;
de Website, inclusief de inhoud aangeboden via de Website, te gebruiken voor commerciële
doeleinden;
de Website te gebruiken voor publicitaire doeleinden van welke aard dan ook;
een onderdeel van of de toegang tot de Website te kopiëren, te vermeerderen, te
reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating daartoe;
Het is toegelaten een hyperlink te creëren vanop een eigen website naar de homepage van
onze Website, op voorwaarde dat u dit op een rechtmatige manier doet en zonder dat u
daarbij onze reputatie schaadt, dan wel misbruik maakt van of voordeel tracht te behalen uit
die reputatie. Voor de creatie van deep links naar het Domein is te allen tijde onze
voorafgaande en schriftelijke toelating vereist.
Op de Website kunnen hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden
voorkomen of kan naar websites of webpagina’s van derden worden verwezen. Wij hebben
geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en
kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die
websites of webpagina’s. Wanneer wij een hyperlink naar een andere website of webpagina

toevoegen aan onze Website, betekent dit niet dat wij akkoord gaan met de inhoud van die
website of webpagina.
U aanvaardt dat wij beroep kunnen doen op diensten van derden. Het betreft in de eerste
plaats derden die de nodige hardware, software, het nodige netwerk, de nodige
opslagruimte en aanverwante technologieën voorzien, noodzakelijk om de Website aan te
bieden en te laten functioneren (zoals hosting partners).
Het is tevens mogelijk dat wij u, indien u zich bvb. wenst in te schrijven om deel te nemen
aan de opname van een televisieprogramma (als deelnemer, lid van het publiek, figurant,
etc.), doorverwijzen naar de website van een derde met wie wij samenwerken. Huidige
Gebruiksvoorwaarden, inclusief Privacybeleid en Cookieverklaring, gelden niet meer op de
website van die derde. Wanneer u gebruik maakt van de diensten aangeboden via de
website van die derde (en in dat kader bvb. ook persoonsgegevens meedeelt aan die derde),
dan bent u steeds onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, het privacy- en het
cookiebeleid van toepassing op de website van die derde.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Gebruik van de Website geschiedt geheel op uw eigen risico. U bent tevens zelf
verantwoordelijk voor eenieder die via uw internetverbinding gebruik wenst te maken van
de Website en voor de naleving door die gebruiker van huidige Gebruiksvoorwaarden.
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gelijk welke schade, waaronder maar niet uitsluitend
materiële, immateriële, lichamelijke of morele schade (zelfs indien wij geïnformeerd werden
betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade ), ingevolge:
storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening met betrekking tot
de Website;
de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie beschikbaar via de Website, noch
de beschikbaarheid van de Website zelf;
virussen of ander potentieel schadelijke code die, ondanks de door ons getroffen
voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
frauduleuze vervalsing van gegevens door derden ingevolge niet toegelaten binnendringen
van (een onderdeel van) de Website;
verklaringen of gedraging van derden op of via de Website;
inhoud geplaatst door derden (al dan niet andere gebruikers) op of via de Website;
niet toegelaten toegang tot of wijzigingen aan uw transmissie of gegevens.
6. KLACHTEN EN CONTROLE M.B.T. BEPAALDE VIA DE WEBSITE BESCHIKBARE INHOUD
U begrijpt en aanvaardt dat wij geen actieve controleplicht hebben met betrekking tot de
inhoud die via de Website beschikbaar is. Indien u een klacht heeft met betrekking tot
bepaalde via de Website beschikbare inhoud die volgens u onwettig is of in strijd met
huidige Gebruiksvoorwaarden, dan kan u dat aan ons melden door contact op te nemen via
de coördinaten vermeld onder artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden.
Indien uw klacht betrekking heeft op een vermeende inbreuk op uw of andermans
intellectuele eigendomsrechten, dient uw klacht daarenboven, opdat zij ontvankelijk zou
zijn, minstens volgende gegevens te bevatten:
een duidelijke precisering van de inhoud, beschikbaar via de Website, die volgens u
inbreukmakend is;
voldoende gegevens die ons in staat stellen de rechthebbende of diens vertegenwoordiger
te contacteren, zoals e-mailadres, telefoonnummer, etc.;

een verklaring dat u redelijkerwijze van oordeel bent dat het gemeld gebruik van de inhoud
niet toegelaten is door de houder van het intellectueel eigendomsrecht, diens
rechthebbende en/of ingevolge enige andere wettelijke bepaling;
een verklaring dat de informatie meegedeeld accuraat is en u desgevallend gerechtigd bent
te handelen voor rekening van de rechthebbende van de beweerd geschonden rechten.
Wij zullen iedere klacht met de nodige aandacht trachten te behandelen, maar zijn geenszins
verplicht om met betrekking tot die klacht welke actie dan ook te ondernemen.
Zonder daartoe verplicht te zijn, behouden wij ons het recht voor alle inhoud waarvan wij
vermoeden dat die inbreukmakend, onwettig, in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden,
aanvallend, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, tijdelijk of
definitief te verwijderen, zonder verplichte voorafgaande toelating van gelijk wie en zonder
die beslissing te moeten motiveren.
7. WIJZIGINGEN AAN EN VERWIJDERING VAN (ONDERDELEN VAN) DE WEBSITE
Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en op eigen initiatief (een deel van)
de Website te wijzigen of te verwijderen; dit tijdelijk of permanent en al dan niet
voorafgegaan door een mededeling of verwittiging.
8. DIVERS
Indien wij enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Gebruiksvoorwaarden niet
uitoefenen, betekent dit in geen geval dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Ingeval één of meerdere aspecten van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk
ongeldig en/of onafdwingbaar zouden blijken, raakt dit niet aan de geldigheid en/of
afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
9. INTERPRETATIE EN GESCHILLEN
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.
In geval van betwisting met betrekking tot een aspect van onze Website, waaronder huidige
Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u dat deze betwisting zal worden beslecht door de
bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
10. CONTACTGEGEVENS
Voor al uw verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Website in
het algemeen en huidige Gebruiksvoorwaarden in het bijzonder, wordt u verzocht contact
op te nemen via info@crossingzebra.be .

