
Website Disclaimer 
 

 
1. Algemeen 
 
Deze website is eigendom van de v.z.w. Apojo, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3200 Aarschot, 
Langdorpsesteenweg 2 en met ondernemingsnummer 0411.972.262 (hierna genoemd: “Apojo”).  
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze 
algemene voorwaarden (disclaimer). 
 
2. Intellectuele eigendomsrechten 
 
De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- 
of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en 
behoren toe aan Apojo of rechthoudende derden. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel 
of het geheel van deze website onder welke vorm of op welke wijze dan ook is verboden. Indien u 
gebruik wilt maken van een automatische link naar onze website, heeft u hiervoor onze uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming nodig. 
 
3. Beperking van aansprakelijkheid 
 
De informatie op deze website is van algemene, informatieve aard en niet aangepast aan persoonlijke 
of specifieke omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Deze informatie kan dus niet 
worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker van de website. 
 
Apojo levert zeer grote inspanningen om deze informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt 
te houden. Desondanks kan het zijn dat er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde 
informatie op de website. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien (sommige van) 
de informatie onbeschikbaar of onleesbaar zou zijn, dan zal Apojo de grootst mogelijke inspanning 
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u zelf vaststelt dat de informatie op deze website 
onjuist zou zijn, kan u Apojo steeds contacteren. 
 
Apojo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze website. 
 
De inhoud van deze website (artikels, links, contactgegevens, …) kan steeds zonder aankondiging of 
kennisgeving worden aangevuld of gewijzigd. 
 
Hoewel Apojo steeds een optimale en gebruiksvriendelijke werking van deze website nastreeft en 
hiervoor grote inspanningen levert, kan zij geen garanties geven voor de goede werking van deze 
website. Apojo kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte of 
minder goede werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade 
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de toegang tot en het gebruik van deze 
website. 
 
Apojo kan op geen enkele wijze en tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, 
op bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het gebruik 
van deze website of van een andere, incl. het gebruik van (hyper)links, met inbegrip van verliezen, 
werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op een computersysteem of 
netwerk, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker van deze website. 
 



Deze website kan (hyper)links bevatten naar websites van derden of daar onrechtstreeks ook naar 
verwijzen. De (hyper)links worden ter informatie en voor het gebruiksgemak aangeboden. Het 
plaatsen van deze (hyper)links impliceert dan ook op geen enkele wijze de impliciete goedkeuring van 
de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen en de gebruiker kan hieruit geen rechten putten. 
 
4. Privacy 
 
Wij hechten veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Ons 
privacybeleid is van toepassing bij elk gebruik van deze website en kan makkelijk worden 
teruggevonden: klik hier. 
 
5. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht 
 
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van deze website en alle mogelijke geschillen 
die m.b.t. de website zouden ontstaan. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het 
arrondissement Leuven bevoegd.  
 
 
6. Vragen en feedback 
 
Indien u vragen heeft bij het gebruik van deze website of deze disclaimer, kan u ons steeds contacteren 
via onderstaande gegevens. 
 
Apojo vzw 
Langdorpsesteenweg 2 
3200 Aarschot 
Tel:  016/56.56.75 
E-mail: info@apojo.be  

https://www.apojo.be/documenten/privacypolicy.pdf
mailto:info@apojo.be

