
	

	

	
	

Algemene	gebruiksvoorwaarden	

	

Door	 de	 website	 www.younity.be	 en/of	 de	 blog	 blog.commyounity.be/	 	 (hierna	 “de	 Website”	
genoemd)	 te	 bezoeken	 en/of	 te	 gebruiken,	 stemt	 u	 ermee	 in	 dat	 u	 gebonden	 is	 door	 de	
gebruiksvoorwaarden	die	u	hieronder	aantreft	en	deze	na	te	leven.	Deze	gebruiksvoorwaarden	kunnen	
het	 voorwerp	 uitmaken	 van	 wijzigingen	 en	 bijgevolg	 nodigen	 wij	 u	 uit	 hun	 inhoud	 regelmatig	 te	
verifiëren	om	kennis	te	nemen	van	eventuele	wijzigingen.	

Editor	van	de	Website.	Huidige	Website	wordt	beheerd	door	YOUNITY	cvba	met	maatschappelijke	
zetel	 in	 België,	 1070	 Brussel,	 Vorstlaan,	 36/8	 en	 ingeschreven	 bij	 de	 Kruispuntbank	 van	
Ondernemingen	met	nummer	0846.902.050	(hierna	“YOUNITY”).	

Disclaimer	–	 Inhoud	van	deze	Website.	YOUNITY	 stelt	alles	 in	het	werk	opdat	de	 inhoud	van	deze	
Website	correct	is	en	regelmatig	wordt	bijgewerkt.	Toch	waarborgt	YOUNITY	de	exacte,	betrouwbare,	
adequate,	 volledige	 en	 geactualiseerde	 aard	 van	 de	 inhoud	 van	 deze	Website	 niet.	 YOUNITY	 kan	
bijgevolg	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	tikfouten	of	andere	fouten	of	tekortkomingen	met	
betrekking	tot	de	inhoud	van	deze	Website.	

Zo	ook	kan	YOUNITY	in	geen	geval	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	directe	of	indirecte	schade	die	
optreedt	tijdens	het	bezoek	of	gebruik	van	deze	Website	of	van	zijn	inhoud,	zoals	bijvoorbeeld	–	maar	
niet	uitsluitend	en	om	welke	reden	dan	ook	–	het	verlies	van	winst,	omzet	of	gegevens,	en	dit	zelfs	
indien	YOUNITY	op	de	hoogte	werd	gebracht	van	dit	soort	mogelijke	schade.	

U	stemt	er	desgevallend	mee	in	YOUNITY,	haar	mandatarissen,	actoren	en	werknemers	te	vrijwaren	
voor	elke	vordering	of	eis	en	schadeloos	te	stellen,	met	inbegrip	van	redelijke	advocatenfees,	vanwege	
derden	 die	 veroorzaakt	 zijn	 door	 of	 het	 gevolg	 zijn	 van	 een	 overtreding	 van	 uw	 kant	 van	 huidige	
Gebruiksvoorwaarden	 of	 van	 eender	 welk	 document	 waarnaar	 wordt	 verwezen,	 of	 van	 een	
overtreding	van	uw	kant	van	eender	welke	wet	of	recht	van	deze	derden.	

Algemene	gebruiksvoorwaarden	voor	de	gebruikers	van	deze	Website.	U	verbindt	zich	ertoe	om	deze	
Website	 of	 één	 van	 de	 verwante	 diensten	 niet	 te	 gebruiken	 voor	 commerciële	 doeleinden	 zonder	
voorafgaandelijke	 en	 schriftelijke	 toestemming	 van	 YOUNITY.	 Zo	 verbindt	 u	 zich	 er	 eveneens	 toe	
persoonsgegevens	van	eender	welke	gebruiker	van	deze	Website	of	verwante	dienstverlening,	zoals	
e-mailadressen,	 niet	 te	 verzamelen	 of	 te	 vergaren	 zonder	 hun	 voorafgaande	 toestemming.	 Het	 is	
overigens	 verboden	 substantiële	 delen	 van	 de	 Website	 te	 downloaden	 of	 te	 hergebruiken,	 of	
systematisch	 en	 regelmatig	 minder	 substantiële	 delen	 te	 downloaden	 en	 te	 hergebruiken.	 Het	 is	
eveneens	 verboden	 virussen	 of	 eender	 welke	 technologie	 te	 verspreiden	 die	 schade	 zou	 kunnen	
berokkenen	aan	de	goede	werking	van	deze	Website	en	aan	de	belangen	van	de	andere	gebruikers.	

Werking	van	deze	Website.	Ondanks	alle	middelen	die	YOUNITY	in	het	werk	stelt	om	de	best	mogelijke	
werking	van	de	Website	te	waarborgen,	kan	YOUNITY	geen	enkele	garantie	bieden	met	betrekking	tot	
de	toegang,	de	inhoud,	de	beschikbaarheid	en	de	goede	werking	van	deze	site	en	kan	YOUNITY	niet	



	

	

aansprakelijk	worden	gesteld	voor	acties	of	gebrek	eraan	vanwege	andere	gebruikers,	voor	gebrek	aan	
beschikbaarheid	of	tekortkomingen	in	de	werking	van	de	site,	met	name	wat	veiligheid	betreft,	en	wat	
er	ook	de	oorzaak	van	is,	vermits	dit	namelijk	kan	voortvloeien	uit	talrijke	factoren	die	YOUNITY	niet	
kan	controleren.	

YOUNITY	 heeft	 overigens	 op	 elk	 ogenblik	 en	 zonder	 enige	motivering	 het	 recht	 deze	Website	 niet	
langer	ter	beschikking	te	stellen,	of	dit	nu	tijdelijk	of	blijvend	is.		

	

Indien	er	betwistingen	ontstaan	naar	aanleiding	van	elektronische	berichten	die	betrekking	hebben	op	
deze	Website	(zoals	verbinding	maken	met	deze	Website,	enz.),	dan	zullen	de	technische	gegevens	
van	YOUNITY	een	grotere	bewijskracht	hebben.	

Intellectuele	 eigendomsrechten.	 Deze	 Website	 en	 zijn	 inhoud,	 met	 inbegrip	 van	 o.a.	 teksten,	
grafieken,	 beelden,	 video’s,	 geluid,	 logo’s	 en	 iconen,	 zijn	 beschermd	 door	 het	 auteursrecht	 en/of	
andere	 intellectuele	 eigendomsrechten	 (merken,	 databanken,	 enz.)	 en	 mogen	 noch	 geheel	 of	
gedeeltelijk	worden	gekopieerd,	gereproduceerd,	verdeeld,	gebruikt,	aangepast	en/of	vertaald		zonder	
schriftelijke	en	voorafgaande	toestemming	van	YOUNITY	en/of	van	de	betrokken	rechthebbende.	Elk	
gebruik	dat	in	strijd	is	met	deze	voorwaarden	is	uitdrukkelijk	verboden.	

Hyperlinks	 naar	Websites	 van	 derden.	Websites	waarnaar	 hyperlinks	 van	 deze	Website	 u	 kunnen	
doorverwijzen,	worden	door	YOUNITY	niet	gecontroleerd	en	YOUNITY	kan	niet	aansprakelijk	worden	
gesteld	voor	de	 inhoud	van	deze	Websites,	noch	voor	de	hyperlinks	die	op	hun	beurt	naar	andere	
websites	doorverwijzen.	Het	feit	dat	er	zich	op	deze	Website	een	hyperlink	bevindt	naar	websites	van	
derden,	impliceert	in	geen	geval	dat	YOUNITY	de	kwaliteit	ervan	goedkeurt	of	waarborgt.	

Het	 recht	 op	 privacy.	 Persoonsgegevens	 of	 -informatie	 die	 u	 ons	 meedeelt,	 worden	 zonder	 uw	
voorafgaande	 en	 formele	 toestemming	 niet	 overgedragen	 aan	 derden	 voor	 marketingdoeleinden.	
Deze	 informatie	 en	 gegevens	 worden	 uitsluitend	 gebruikt	 in	 het	 kader	 dat	 werd	 vastgelegd	 door	
Privacybeleid.	Deze	informatie	en	gegevens	worden	overigens	opgeslagen	en	verwerkt	op	servers	die	
zich	in	Europa	bevinden,	en	YOUNITY	waakt	erover	dat	hun	toegang	zowel	fysiek	als	technologisch	zo	
goed	mogelijk	is	beveiligd	

Toepasselijk	recht	en	bevoegde	rechtbanken.	Deze	Website,	het	beheer	en	gebruik	ervan	vallen	onder	
het	 Belgische	 recht,	 met	 uitzondering	 van	 de	 regels	 met	 betrekking	 tot	 collisieregels.	 Behoudens	
dwingende	tegenstrijdige	wetsbepalingen	zijn	de	rechtbanken	van	Brussel	uitsluitend	bevoegd	voor	
elk	geschil	in	verband	met	de	toegang	en/of	het	gebruik	van	deze	Website.	

Indien	 u	 vragen	 heeft	 over	 onze	 Gebruiksvoorwaarden	 of	 Privacybeleid,	 aarzel	 dan	 niet	 met	 ons	
contact	op	te	nemen	per	e-mail	(info@younity.be)	of	per	post	die	is	gericht	aan	onze	maatschappelijke	
zetel.	

Laatste	update	:	november	2017.	

	


