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I.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
De Website https://www.stubbetobaccotrading.com (hierna de “Website”) alsook alle subdomeinen
worden beheerd door de BVBA “STUBBE TOBACCO TRADING”, (BTW BE 0863.869.924), hierna
genoemd “S.T.T.”.
S.T.T. maakt de Website, inclusief alle informatie, documenten, mededelingen, bestanden, tekst, en
afbeeldingen beschikbaar via de Website voor uw gebruik onder de volgende voorwaarden, die van tijd
tot tijd door S.T.T. gewijzigd en gepubliceerd kunnen worden (hierna “de Gebruiksvoorwaarden").
S.T.T. behoudt zich het recht deze Gebruiksvoorwaarden en andere richtlijnen of regels die op de
Website te vinden zijn van tijd tot tijd te veranderen. Telkens wanneer u de Website gebruikt is de laatste
versie van deze overeenkomst van toepassing. U dient dan ook telkens u de Website gebruikt de datum
van de overeenkomst (die bovenaan de overeenkomst staat) te controleren.
2. Uw aanvaarding van deze overeenkomst
De Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt
(en in het kader van deze overeenkomst omvat “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten
met of zonder rechtspersoonlijkheid) en S.T.T.
Telkens wanneer u de Website gebruikt, op enigerlei wijze, betekent dit dat u en alle personen die u
vertegenwoordigt, het eens zijn met deze overeenkomst, haar aanvaarden zonder enige restrictie of
voorwaarde en dat u gebonden bent door haar bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met deze bepaling
van de overeenkomst, of indien u niet gemachtigd bent om deze overeenkomst te aanvaarden of te
erkennen, mag u de Website niet gebruiken.
Door te navigeren op de Website, verklaart u tenminste 18 jaar oud te zijn.
3. Algemeen
Noch deze Website, noch enig deel van de inhoud van deze Website mag, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van S.T.T., worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd,
geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd worden, noch worden gebruikt voor het
maken van afgeleide werken.
De Website en alle informatie (tekst, illustraties, video en audio), beelden, iconen, software, design,
toepassingen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de Website zijn eigendom
van S.T.T. Uw gebruik van de Website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de Website of
zijn inhoud.
4. Disclaimer
S.T.T. garandeert niet dat de informatie op de Website juist, actueel of volledig is. De informatie op deze
Website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. S.T.T. aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid voor actueel bijhouden van deze Website.
Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze Website geplaatste informatie te
controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige
andere zaak die op deze Website wordt aangeboden.
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5. Aansprakelijkheid
5.1. Algemeen
Bij het gebruik van de Website, begrijpt en aanvaardt u als gebruiker dat:
-

S.T.T., haar directie en haar werknemers onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden
kunnen worden voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere
gebruikers.

-

de Website wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis en dat het gebruik van de
Website volledig op eigen risico is;

-

eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeien uit het
gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal is uitsluitend uw verantwoordelijkheid.
Het gebruik van de Website is volledig gebaseerd op uw eigen risico. U bent alleen
verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware
en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van
de Website.

In geen geval is S.T.T. aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst / inkomsten, goodwill,
reputatieverliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het
computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de
gebruiker (zelfs als S.T.T. in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), ongeacht de
oorzaak, hetzij in contract (inclusief maar niet beperkt tot fundamentele inbreuk), onrechtmatige daad
(inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins.
S.T.T. is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen uit
hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden indien deze vertraging of verzuim het gevolg is van een oorzaak
die buiten de redelijke controle valt.
5.2. Gebruik Website door Gebruikers
Het Internet is geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of
vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de Website kan getroffen
worden door talrijke factoren waarover S.T.T. geen controle heeft. Het is mogelijk dat de Website niet
continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.
S.T.T. spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Website te beveiligen tegen onrechtmatig
gebruik en misbruik. S.T.T. kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens de gebruikers van
de Website begrepen) haar systemen en/of Website (en de daarop geplaatste gegevens) niet
onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
5.3. Hyperlinks
Het is mogelijk dat S.T.T. een link ("hyperlink") maakt naar een andere Website - dit kan een website,
blog, portal of sociaal netwerk zijn - die interessant zou kunnen zijn voor u als gebruiker of dat
onrechtstreeks wordt verwezen naar websites of pagina’s van derden.
Dergelijke link is puur informatief en S.T.T. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik
dat ervan zou kunnen worden gemaakt. S.T.T. verklaart dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud
of over andere kenmerken van deze websites. Via deze links verlaat u deze Website en bezoekt u
externe websites. Daar kunnen andere Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid gelden. S.T.T. kan
geenszins de goede werking van deze links garanderen.
Het feit dat een andere website een link zou leggen naar deze Website betekent geenszins dat S.T.T. de
producten of Diensten aangeboden op dergelijke Website goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft S.T.T.
een beoordeling met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op deze andere
Websites ter beschikking wordt gesteld.
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5.4. Vrijwaring
U vrijwaart S.T.T. tegen alle mogelijke gerechtelijke procedures die tegen S.T.T. worden ingesteld voor
zover dergelijke procedures ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de Website in strijd met de
Gebruiksvoorwaarden.
II.

PRIVACY DISCLAIMER

6. Websiteprocedures
Als gebruiker moet u geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de Website.
De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig doorgeeft. Die
informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het
land.
In principe vraagt S.T.T. aan gebruikers van de Website geen gevoelige informatie (zoals gegevens over
ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele
geaardheid). Indien nodig, zal S.T.T. de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze
informatie te verzamelen en te gebruiken.
7. Automatisch ingezamelde informatie
7.1. Technische informatie
Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde anonieme informatie over
website gebruikers, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet
service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website
van waaruit u een directe link naar deze website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de
delen van de website die u bezoekt, de website pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de
materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze website. Deze technische
informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te
verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden
bewaard met het oog op toekomstig gebruik.
7.2.

Cookies en Web Beacons

Om te garanderen dat de Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de site te
vergemakkelijken, maakt S.T.T. mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser
van de gebruiker worden opgeslagen) of Web Beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het
aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en men toegang krijgt tot bepaalde
cookies) om globale gegevens te verzamelen.
S.T.T. kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om
gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein,
browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te
analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert
als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.
Noch de cookies noch de Web Beacons van S.T.T. verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of
het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de
mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de
toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om
cookies uit te schakelen.

7.3

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe
effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
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8. Gebruikte informatie
S.T.T. kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om algemene informatieverslagen over
demografische gegevens van de gebruikers van de Website en het gebruik van de Website te genereren
en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld
aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.
9.

Wijzigingen aan het privacybeleid

S.T.T. kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook,
door op een goed zichtbare wijze het herzien Privacybeleid op de Website te plaatsen.
S.T.T. is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in
overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en
overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.
10. Waarom registreert S.T.T. uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te
verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening via de Website on line te realiseren. De
verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
S.T.T. beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal
meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u S.T.T. hiertoe
voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.
Als u S.T.T. uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van
bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het
gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te melden
aan S.T.T. via de hieronder voorziene contactmogelijkheden.
11. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden
verzameld is S.T.T.
Voormelde is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de
bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot haar richten aan S.T.T. via de hieronder voorziene
contactmogelijkheden.
12. Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt S.T.T. kosteloos verzoeken om, toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te
passen of te verwijderen door S.T.T. te contacteren via de hieronder voorziene contactmogelijkheden.
S.T.T. zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om aan uw verzoek in te willigen.
13. Algemene informatie
Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle
wetsbepalingen in België en de Europese Unie:
•
•

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de
wet van 11 december 1998)
De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de
privacy
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Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt
doorverwezen vanaf onze site.
Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming
met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van het arrondissement Ieper
bevoegd zijn.

III.

SLOTBEPALINGEN

14. Splitsbaarheid
Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettelijk, niet ter zake of om welke reden dan ook
onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling beschouwd als onderscheiden van de rest van deze
overeenkomst en vermindert zij geenszins de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen.
S.T.T. en de Gebruiker zullen te goeder trouw onderhandelen om deze nietige, onwettige, onafdwingbare
of onwerkzame bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die de
oorspronkelijke bedoeling van de partijen in de mate van het mogelijke verwezenlijkt met de grootst
mogelijke inachtneming van het oorspronkelijk evenwicht tussen de rechten en plichten van partijen.
15. Verzaking
S.T.T. zal slechts geacht worden afstand te hebben gedaan van of te hebben verzaakt aan enig recht of
enige rechtsvordering in verband met deze Gebruiksvoorwaarden indien S.T.T. dergelijke afstand of
verzaking uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Indien S.T.T. afstand doet van of verzaakt aan een
recht of een rechtsvordering in verband met deze overeenkomst, blijft deze afstand of verzaking zonder
gevolg met betrekking tot de andere rechten of rechtsvorderingen krachtens de wet of krachtens deze
overeenkomst waarover S.T.T. beschikt.
16. Afwijkingen
Van deze Gebruiksvoorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze
schriftelijk door S.T.T. zijn bevestigd. Indien S.T.T. schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing van
afwijkende voorwaarden, blijven de Gebruiksvoorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor
het overige van kracht.
17. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting
Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden in
overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van het
arrondissement Ieper uitsluitend bevoegd zijn.
18. Contactmogelijkheden
Per e-mail via: info@stubbetobaccotrading.com
Per post op volgend adres: BE-8980 Beselare, Beselarestraat 184
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