GS1 Belgium & Luxembourg Vzw / Asbl, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel Ravensteingalerij
4 B10, en ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0418 233 415 (hierna
te noemen “GS1 Belgilux”)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website en alle algemeen toegankelijke
informatie of gebruik.
Disclaimer
Hoewel GS1 Belgilux alle redelijke inspanningen levert om betrouwbare informatie te verstrekken,
worden de algemene informatie en artikelen op de GS1 Belgilux-website geleverd "zoals ze zijn"
zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid of correctheid. Elk gebruik is voor het risico van de
"gebruiker".
Alle informatie en algemeen toegankelijke artikelen worden geplaatst en zijn toegankelijk zonder enige
garantie of waarborg van welke aard ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, en dus ook zonder garantie
van geschiktheid voor een bepaald doel.
GS1 Belgilux is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onvolledigheden of gevolgen van het
gebruik van deze informatie. GS1 Belgilux is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die direct
of indirect zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website of de algemene inhoud ervan. Voor
de diensten van GS1 Belgilux gelden steeds de specifieke voorwaarden die geaccepteerd moeten
worden voor het gebruik van de respectievelijke dienst; deze worden niet beheerst door de algemene
voorwaarden voor gebruik van de website.
GS1 Belgilux heeft geen controle of verantwoordelijkheid met betrekking tot websites van derden
waartoe men toegang heeft via links op deze website.
Auteursrechten
Alle inhoud op de GS1 Belgilux-website (inclusief alle concepten, ideeën, methoden, procedures,
processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, productsjablonen,
technologieën, software, ontwerpen en andere informatie) kan auteursrechtelijk beschermd zijn, en
onderhevig aan intellectueel eigendom of andere rechten (eigendom van een GS1-onderneming of
derde partij) en ieder ongeoorloofd en niet toegestaan gebruik kan dergelijke auteursrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten schenden.
Elk gebruik, aanpassingen, verwerking, duplicatie, distributie voor algemene, openbare of
commerciële doeleinden in welke vorm dan ook is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van
GS1 Belgilux.

U kan een kopie van één of meerdere pagina’s van onze website printen of downloaden voor uw eigen
persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het op geen enkele wijze toegestaan om
enige informatie te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van GS1. U kan hiervoor steeds een bericht, aanvraag sturen naar
marketing@gs1belu.org.
Handelsmerken
GS1 is een geregistreerd handelsmerk dat niet mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van de eigenaar.
Door de GS1 Belgilux-website te gebruiken, erkent u dat de inhoud en het gebruik ervan uitsluitend
wordt beheerst door het Belgische recht en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het
Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Brussel bevoegd.
Neem voor meer informatie contact met ons op via: marketing@gs1belu.org.
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