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1. Algemeen  
 

Deze website werd ontworpen en wordt beheerd door SILBLOXX (hierna “Silbloxx”) met 
maatschappelijke zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 17, bus A en met KBO-nr. 0444.606.428. 
 
2. Inhoud 

 
De informatie op deze website wordt door Silbloxx als algemene leidraad verstrekt en is bedoeld om de 
gebruiker algemene informatie te bieden over haar diensten en producten. 
  
Silbloxx besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Vanwege de aard van elektronische 
communicatieprocessen garandeert Silbloxx niet dat de website ononderbroken, zonder vertraging, 
zonder fouten, zonder omissies of zonder virussen zal functioneren. Daarom wordt de informatie als 
dusdanig verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief nauwkeurigheid, tijdigheid en 
volledigheid. We proberen de informatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Wanneer Silbloxx op de 
hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige gegevens, zullen we proberen deze zo spoedig 
mogelijk te verbeteren.  
 
Silbloxx aanvaardt – in zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht – echter geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. In geen geval zal 
Silbloxx aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire, punitieve, 
gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor verlies van 
gebruik, gegevens of winst), zonder rekening te houden met de vorm van enige actie, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot, contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, die voortvloeien uit of 
in verband met de website/het web platform, enige inhoud op of toegankelijk via het gebruik van de 
website/het web platform, of enig kopiëren, weergeven of ander gebruik hiervan.  
 
Silbloxx sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, 
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke 
onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, in zoverre toegestaan door toepasselijk recht, 
uit.  
 
3.  Intellectuele eigendomsrechten 

 
De inhoud van de website (inclusief de lay-out, afbeeldingen, logo’s, teksten, scripts, concepten, ideeën, 
methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, 
productsjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafieken en informatie op of 
beschreven op deze website) vallen onder de bescherming van alle mogelijke intellectuele 
eigendomsrechten of andere rechten zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, 
modellen, octrooien, databanken, etc. dewelke eigendom zijn van Silbloxx. Elk ongeoorloofd gebruik 
(zoals kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een deel van) de website in 
welke vorm of op welke manier ook) zijn niet toegestaan tenzij er hiervoor voorafgaandelijk en 
schriftelijk toestemming werd gegeven door Silbloxx.  
 
Elke inbreuk op voormelde intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of 
strafrechtelijke vervolging.  
 
Silbloxx geeft de bezoeker van deze website de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te 
drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van 



de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, 
commercialisatie of exploitatie onder derden.  
 
4. Links 

 
Wanneer er links met andere websites tot stand worden gebracht, bijvoorbeeld met behulp van 
zoekinstrumenten, worden deze louter geplaatst voor het gemak van onze gebruikers. Silbloxx heeft 
geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan ervan. 
Eenieder die gebruik maakt van deze links, is zich ten volle bewust van het feit dat Silbloxx geenszins 
in staat is toezicht uit te oefenen op de werking en/of inhoud van het materiaal dat op deze websites 
wordt aangeboden. Silbloxx kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan dan 
wel fouten in adressen van website of domeinnamen waarnaar links ter beschikking worden gesteld. 
 
Wanneer bezoekers van websites van Silbloxx een link naar een externe website volgen, vallen zij onder 
het cookie-, privacy- en juridisch beleid van die externe website. 
 
Of die externe website zich aan de geldende gegevensbeschermings- en toegankelijkheidseisen houdt, 
valt buiten de controle van Silbloxx en is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van die externe 
website. 
 
5. Privacy 

 
Bij het gebruik van onze website kunnen uw persoonsgegevens door Silbloxx worden verwerkt. Voor 
meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacybeleid en ons cookiebeleid.  
 
6. (Handels)merken   

 
Silbloxx is verplicht zijn reputatie en (handels)merken te beschermen en behoudt zich het recht voor om 
de verwijdering van elke link naar deze website te vragen. De volgende weblinkactiviteiten worden 
expliciet verboden door Silbloxx en kunnen een inbreuk op het (handels)merk, het auteursrecht of enige 
andere intellectuele eigendom inhouden: 

§ Links die een ongeoorloofd gebruik van ons logo met zich meebrengen; 
§ Een vorm van link die de URL verhult en/of de homepage of pagina's met het auteursrecht, 

wettelijke disclaimer en online beleidsverklaring van de entiteit omzeilt. 
 

7. Diversen  
 

Ieder geschil met betrekking tot de website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. De 
Belgische rechtbanken zijn bevoegd om over ieder mogelijk geschil te oordelen. Silbloxx behoudt het 
recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt 
aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de 
algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen. 


