Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website 'www.cdr-brc.be'
1. Toepassingsgebied - Aanvaarding van de Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden (hierna de 'Algemene voorwaarden' genoemd) regelen op exclusieve
wijze het gebruik van de website www.cdr-brc.be, met inbegrip van alle elementen, componenten en
inhoud ervan (hierna gezamenlijk aangeduid als de 'Website').
De Website wordt beheerd door de vzw Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector
(hierna het 'BRC Bouw' genoemd), met hoofdzetel te Vilvoordsesteenweg 66, B-1120 Neder-OverHeembeek (KBO nr. 0895.337.714; e-mail: info@cdr-brc.be; telefoon: 02 528 88 88). Het BRC Bouw
beschikt over twee activiteitenvestigingen. Een aan de François Malherbelaan 42, B-1070 Brussel en
een in de Beukenootjesstraat 245Bis, B-1120 Neder-Over-Heembeek.
Het BRC Bouw is, samen met zijn eventuele dienstverleners, de eigenaar van alle rechten die op de
Website betrekking hebben, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten.
Het gebruik van de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de
gebruiker van de Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige
overeenkomst tussen de gebruiker van de Website en het BRC Bouw voor wat het voorwerp ervan
betreft en vervangen en annuleren elke voorafgaande communicatie tussen het BRC Bouw en de
gebruiker, evenals alle eventuele algemene of speciale voorwaarden van de gebruiker of om het even
welke derde. In deze Algemene voorwaarden moet het begrip 'gebruik' ruim worden opgevat en dekt
het met name de eenvoudige raadpleging van de Website.
2. Wijziging van de Algemene voorwaarden – Speciale voorwaarden
Het BRC Bouw heeft het recht de Website en/of de Algemene voorwaarden op elk ogenblik en
zonder voorafgaande of volgende kennisgeving aan de gebruikers te wijzigen. Het is dan ook
aangeraden om deze pagina regelmatig te raadplegen.
Naast de Algemene voorwaarden kan het gebruik van bepaalde door het BRC Bouw via de Website
geleverde diensten afhankelijk zijn van de aanvaarding en naleving door de gebruikers van deze
diensten van specifieke regels en/of speciale voorwaarden. Deze laatste worden als wezenlijk deel
van deze Algemene voorwaarden beschouwd.
3. Gebruik van de Website
De gebruiker verbindt zich ertoe de Website als een goed huisvader te gebruiken in
overeenstemming met de bestemming ervan en de toepasselijke wettelijke voorschriften.
Zonder het algemene karakter van het voorgaande te beperken, is het met name uitdrukkelijk
verboden:
-

-

-

op welke manier dan ook de toegang tot de Website door de gebruikers, het BRC Bouw of de
dienstverleners en de aangestelde personen van het BRC Bouw te belemmeren;
de Website geheel of gedeeltelijk af te drukken, te kopiëren of te downloaden indien daarbij de
Algemene voorwaarden of enig toepasselijk wettelijk, reglementair of contractueel voorschrift, al
dan niet opzettelijk, wordt geschonden;
om het even welke inhoud die enig octrooi, gedeponeerd handelsmerk, fabrieksgeheim,
intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht van anderen schendt, te downloaden,
weer te geven of via e-mail of op welke andere manier ook door te geven;
op welke wijze dan ook persoonlijke gegevens betreffende andere gebruikers te verzamelen en
op te slaan;
de Website op welke wijze dan ook te wijzigen en gewijzigde versies van de Website te
gebruiken om met name (zonder dat deze opsomming uitputtend is) zonder toestemming
toegang tot de Website te krijgen;
via een ander middel dan de door het BRC Bouw verstrekte interface toegang tot de Website te
krijgen.

4. Hyperlinks
De Website kan hyperlinks naar andere internetsites of externe informatiebronnen bevatten.
Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie aan de gebruikers van de Website
ter beschikking gesteld. Het BRC Bouw controleert deze websites en de informatie die ze bevatten
niet en kan dan ook geen enkele garantie bieden, noch enige verantwoordelijkheid dragen wat hun
inhoud betreft (met inbegrip van bijvoorbeeld om het even welke reclames, producten of diensten die
op of vanaf deze websites of informatiebronnen beschikbaar zijn). Het BRC Bouw kan verder niet
garanderen dat deze websites en externe informatiebronnen een beleid inzake de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer toepassen dat voldoet aan de wettelijke voorschriften die ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens van kracht zijn. De gebruikers worden uitgenodigd dit zelf na te
gaan door de clausules met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te
raadplegen die op elke internetsite aanwezig moeten zijn.
De gebruiker neemt, zonder dat het BRC Bouw op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld,
zelf de verantwoordelijkheid op zich voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, die voor hem is gebleken of aangevoerd en in direct of indirect verband staat met het gebruik
van deze websites en informatiebronnen.
Het aanmaken van hyperlinks naar de Website is toegestaan op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk
wordt vermeld, wetende dat de verwijzing naar de Website vanaf commerciële sites, reclamesites of
sites met een illegaal, polemisch, pornografisch, xenofobisch karakter of een inhoud die de
gevoeligheid kan schaden, streng verboden is.
5. Opschorting en onderbreking van de toegang tot de Website
Het BRC Bouw behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden dan ook de
toegang tot de hele of een deel van de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken,
en dit zonder de gebruikers daarvan op voorhand in kennis te hoeven stellen.
6. Aansprakelijkheid
Hoewel het BRC Bouw zich ertoe verbindt hiervoor de beste inspanningen te leveren, kan het de
gebruikers van de Website niet vrijwaren tegen de risico's op een virusbesmetting en andere risico's
die over het algemeen met het gebruik van Internet gepaard gaan en wijst het dan ook elke
verantwoordelijkheid af voor om het even welke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het
gebruik van de Website kan voortvloeien. Het BRC Bouw wijst met name elke verantwoordelijkheid
af voor iedere, gebleken of aangevoerde, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voorkomt uit
om het even welke fouten of lacunes in de inhoud van de Website, evenals uit welke wijziging,
opschorting of onderbreking van de Website dan ook.
7. Intellectuele eigendomsrechten
De Website, met inbegrip van de informatie, foto's, video's, logo's, tekeningen, merken,
vormgevingen, modellen, slogans, en over het algemeen alle elementen die op de Website worden
voorgesteld of gebruikt, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht,
merkenrecht, octrooirecht enz.) van het BRC Bouw en/of zijn dienstverleners en partners, zoals
bijvoorbeeld het IHECS.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het BRC Bouw, mag de gebruiker van de
Website in geen geval:
-

-

de Website of enig op de Website voorgesteld element geheel of gedeeltelijk wijzigen,
reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren;
enig element van de Website kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van creëren, het ontwerp of
het verband ervan omkeren of op enige andere manier trachten de broncode te vinden, verkopen,
toekennen, in onderlicentie geven of op welke wijze dan ook overdragen;
een derde toestemming geven om het even welke van de hierboven verboden handelingen uit te
voeren;

-

over het algemeen op welke wijze dan ook inbreuk maken op de voornoemde intellectuele
eigendomsrechten van het BRC Bouw en zijn dienstverleners en partners.

8. Bescherming van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die via de Website zouden kunnen worden verzameld, worden beschermd
door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens,
in de zin van de voornoemde wet, is het BRC Bouw, waarvan de exacte gegevens terug te vinden zijn
in artikel 1 hierboven.
Door de Website te gebruiken of zich als gebruiker/lid op de Website in te schrijven, erkent de
gebruiker en stemt hij uitdrukkelijk in met de verwerking, door het BRC Bouw, van de hem
betreffende persoonsgegevens die, indien nodig, zouden kunnen worden verzameld (i) voor het
gebruik van de Website, de functionaliteiten ervan, de door het BRC Bouw via de Website geleverde
diensten en/of op verzoek van de gebruiker of in diens belang genomen precontractuele of
administratieve maatregelen, (ii) om het BRC Bouw in staat te stellen met de gebruiker te
communiceren of (iii) om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.
De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van het feit dat hij op elk ogenblik beschikt over een recht
op toegang tot en op verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben, middels schriftelijk
verzoek (waarbij een kopie van zijn identiteitskaart moet worden gevoegd) geadresseerd aan het
BRC Bouw per post (te versturen naar de hoofdzetel te Vilvoordsesteenweg 66, 1120 Neder-OverHeembeek) of per e-mail (info@cdr-brc.be). De gebruiker beschikt bovendien, onder de in de wet
bepaalde voorwaarden, over een recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de
verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden.
Gebruik van cookies
Zoals artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 vereist,
wil het BRC Bouw de gebruikers van de Website in kennis stellen van het gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer van de gebruikers van de
Website worden opgeslagen. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de
gebruiker, zodat hij deze informatie bij een volgend bezoek aan de Website niet opnieuw hoeft in te
geven. Bepaalde cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor
dat een internetapplicatie correct werkt. Als de gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn
computer installeert, kan hij zijn browser met het oog hierop instellen.
De onderstaande links bevatten uitleg over hoe de cookies kunnen worden geblokkeerd, afhankelijk
van de gebruikte browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-be/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/
De gebruiker dient er wel rekening mee te houden dat het kan gebeuren dat bepaalde grafische
elementen of applicaties van de Website niet correct worden weergegeven of niet correct werken
wanneer de cookies zijn uitgeschakeld.
Facebook plug-ins
Onze pagina's bevatten geïntegreerde plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent de Facebook plug-ins aan het Facebook
logo of de 'I like' ('Vind ik leuk') knop op de Website. Meer informatie over de Facebook plug-ins vindt
u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer de gebruiker op zijn Facebook account is ingelogd en op de Website surft, brengt de plug-in
een directe verbinding tussen zijn browser en de server van Facebook tot stand. Zo wordt Facebook
op de hoogte gebracht van het feit dat de gebruiker de Website vanaf zijn IP-adres heeft bezocht. Als

de gebruiker op de 'Vind ik leuk' knop van Facebook klikt terwijl hij op zijn Facebook account is
ingelogd, kan hij de inhoud van de pagina's van de Website aan zijn Facebook profiel linken. Hierbij
wordt gepreciseerd dat het BRC Bouw de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik
ervan door Facebook niet kent, noch verwerkt. Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar in
de verklaring over de gegevensbescherming van Facebook op het adres nlbe.facebook.com/policy.php
Als de gebruiker niet wenst dat Facebook het bezoek aan de pagina's van de Website aan zijn
gebruikersaccount van Facebook kan toekennen, volstaat het dat hij zich vóór het gebruik van de
Website uit zijn gebruikersaccount van Facebook afmeldt.
9. Kennisgevingen
Elke kennisgeving afkomstig van het BRC Bouw in verband met de Website kan rechtstreeks op de
Website worden gepubliceerd of per e-mail aan de gebruikers van de Website en/of de via de
Website door het BRC Bouw aangeboden diensten worden gericht.
10. Toepasselijk recht
Het gebruik van de Website, en over het algemeen elke kwestie in verband met de website, is
onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil dat er betrekking op heeft, is onderworpen aan de
exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die in het
Frans uitspraak zullen doen.

