
Disclaimer & Privacy  

Uitgever van deze website: 

Omer Ameloot & Zn. BV 
BTW BE 0413 029 562 
RPR Gent, afdeling Kortrijk 

Voordat je deze site gebruikt 

Gebruik deze site alleen als je de onderstaande voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord 
bent gegaan. De onderstaande voorwaarden kunnen op elke moment worden gewijzigd dus 
controleer regelmatig of deze pagina is aangepast. 

Voorwaarden 

Over auteursrechtelijk beschermd materiaal 

De volledige inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, ontwerp, etc., is het 
eigendom van Maxime Ameloot of van derden die toestemming hebben gegeven het te 
gebruiken. Deze rechten worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerken 
en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendommen. Afgezien van het 
downloaden en printen van de inhoud, zoals dat wettelijk is geoorloofd, is het niet toegestaan 
de inhoud van deze website te verveelvoudigen, uit te zenden, te publiceren (op websites), 
versturen, verwijderen, wijzigen of aan te passen. 

Disclaimer 

Maxime Ameloot besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. 
Wij kunnen desondanks niet garanderen dat de informatie op deze website accuraat en 
volledig is, of dat de website naar behoren werkt. We zijn niet verantwoordelijk voor enige 
schade of verlies, veroorzaakt doordat deze website niet gebruikt kan worden, wat de reden 
hiervan ook moge zijn. 

Verder is Maxime Ameloot niet verantwoordelijk voor software, hardware of andere 
problemen, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Houd er verder rekening mee dat 
de informatie op deze website de omstandigheden op het moment van publicatie 
weerspiegelen. Het kan voorkomen dat de informatie op het moment van publicatie afwijkt 
van de huidige omstandigheden. 

Privacy 

Registratie van persoonsgegevens 

Bezoekers van www.omerameloot.com kunnen via het contactformulier vragen stellen. De 
persoonsgegevens van de bezoekers worden niet opgenomen in een databasebestand. 

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden 

De gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de gestelde vragen. 



Doorgeven van gegevens aan derden 

Persoonsgegevens van gebruikers worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. 

Cookies 

Bij internetbezoek plaatst www.omerameloot.com cookies op de computer van de bezoeker; 
cookies zijn stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst 
wanneer u naar de site www.omerameloot.com surft. Cookies dienen om een vlotter gebruik 
van de website mogelijk te maken. Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door 
deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle 
omstandigheden worden gegarandeerd. 

Gebruik van ideeën 

De ideeën, concepten, kennis en techniek vervat in uw reacties, kunnen aangewend worden 
voor welk doel ook, met inbegrip van o.m. de verdere ontwikkeling van deze website. 

 


