Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.cw-law.be, http://www.cwlaw.eu en de op deze websites aangeboden diensten en verschafte informatie. Door gebruik te maken
van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en
domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van onze website zijn beschermd door de
intellectuele eigendomsrechten van Willem Cloet of derden. Het is verboden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Willem Cloet de informatie aangeboden op deze website op te slaan
(behalve indien dit noodzakelijk is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen,
openbaar te maken, te distribueren, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
In het geval u deze intellectuele eigendomsrechten van Willem Cloet of derden miskent, verbindt u
zich ertoe Willem Cloet of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen
van Willem Cloet of derden als gevolg van deze inbreuk.
Privacy statement & policy
Willem Cloet draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming
met de bepalingen hieronder (de “Willem Cloet Privacy Policy”) en met de toepasselijke wetgeving
inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Door contact op te nemen met Willem Cloet op het volgende adres Wetstraat 26 bus 18, 1040
Brussel, of door een e-mail te sturen naar wcloet@cw-law.be, kan u steeds uw persoonsgegevens bij
ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.
Willem Cloet kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen.
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Willem Cloet Privacy Policy, aarzel niet ons te
contacteren op het volgende adres Wetstraat 26 bus 18, 1040 Brussel of door een e-mail te sturen
naar wcloet@cw-law.be.
Informatie op de website
De informatie die op of via onze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Willem
Cloet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie.
Deze informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Willem Cloet
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op onze website op elk tijdstip te wijzigen.
Willem Cloet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen
voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige
schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
Hyperlinks
Deze website bevat mogelijks links of verwijzingen naar andere websites. Willem Cloet is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om steeds de privacy policy van
deze websites te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken via die websites.
Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.cw-law.be en/of www.cw-law.eu is slechts
toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van onze website leiden.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische
doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel
de rechtbanken van Brussel bevoegd.

