
 

 

 

WETTELIJKE KENNISGEVING EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN 

HET PORTAAL 

Lees aandachtig alle wetteksten op onze website, onze juridische kennisgeving, ons privacybeleid, 

ons cookiebeleid en deze gebruiksvoorwaarden alvorens deze website te gebruiken, en raadpleeg 

ons via ons contactformulier indien u vragen heeft die u graag door ons beantwoord zou zien. 

 
In dit document leggen wij u in detail uit hoe u deze website moet gebruiken. 

 
Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd, dus wij raden u aan ze regelmatig te lezen, 

aangezien de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u deze website gebruikt, de 

voorwaarden zullen zijn die op u van toepassing zijn. 

 

Wie zijn wij? 

Teneinde te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de 

informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de gebruiker het volgende ter 

beschikking gesteld van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt de 

gebruiker de volgende informatie over de eigenaar van deze website verstrekt informatie over 

de eigenaar van deze website:Denominación social: DAESBO S.L. 

 CIF: B-43064039 

 Geregistreerd kantoor: Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona 

 Telefoon: 977361490 

 Fax: 977364988 

 E-mail: info@platjacambrils.com 

 

 Inschrijvingsnummer in het handelsregister van Barcelona: Volume 24334, folio 167, plaat 

B26973, vermelding 25ª. 

 Gegevens over voorafgaande administratieve vergunningen: R.D.G.T.KT-0077-46 

 
1.- UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN OP DEZE WEBSITE 

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met 

ons privacybeleid. Lees het door, en als u vragen hebt, neem dan contact met ons op. 

Door deze website te gebruiken en/of ons contactformulier in te vullen, gaat u akkoord met 

ons privacybeleid, dat inhoudt dat u instemt met de verwerking van de persoonsgegevens 

die u ons hebt verstrekt, en dat u verklaart dat dat alle informatie of gegevens die u ons 

verstrekt waarheidsgetrouw en accuraat zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan DAESBO S.L. wordt 

verstrekt permanent bij te werken, zodat deze op elk moment overeenstemt met zijn werkelijke 

situatie. In elk geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor elke valse of onjuiste 

verklaring en voor elke schade die aan de aanbieder of aan derden wordt berokkend. 
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2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE 
 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de Wet 

en deze Wettelijke Aankondiging, alsook met de goede zeden en gewoonten. Daartoe 

onthoudt de gebruiker zich ervan de pagina te gebruiken voor onwettige of verboden 

doeleinden, die de rechten en belangen van derden schaden, of die op enigerlei wijze het 

normale gebruik van computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten 

inhoud die zijn opgeslagen in de computerapparatuur van de aanbieder, kunnen 

beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren. 

 

In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld maar niet limitatief, verbindt de Gebruiker zich 

ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of 

beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat: 

(a) in strijd is met, voorbijgaat aan of inbreuk maakt op de grondrechten en de burgerlijke 

vrijheden, zoals erkend in de grondwet, internationale verdragen en andere toepasselijke 

wetgeving; 

(b) aanzet, aanmoedigt of bevordert tot criminele, denigrerende, lasterlijke, 

gewelddadige of, in het algemeen, onwettige handelingen of handelingen die in strijd zijn 

met de goede zeden en de openbare orde; 

(c) aanzet tot of bevordert discriminerende handelingen, houdingen of denkbeelden op 

grond van geslacht, ras, godsdienst, overtuiging, leeftijd of status; 

(d) in strijd is met het recht op eer, de persoonlijke levenssfeer of het familie- of 

gezinsleven, of met het beeld dat men van personen heeft; 

(e) de geloofwaardigheid van de dienstverlener of van derden op enigerlei wijze schaadt; en 

(f) onwettige, misleidende of oneerlijke reclame vormt. 

 

 

3.- AANSPRAKELIJKHEID EN ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Binnen de door de wet gestelde grenzen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het 

gebrek aan waarheidsgetrouwheid, volledigheid, actualisering en nauwkeurigheid van de 

gegevens of informatie op deze website. 

In ieder geval zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor fouten in de inhoud die op de 

inhoud die op de website kan verschijnen, op voorwaarde dat deze niet aan ons kan worden 

toegeschreven. 

Wij staan niet in voor de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid of de continuïteit van de 

website of de inhoud ervan omwille van technische, veiligheids- of onderhoudsredenen, 

fouten van de server die de inhoud host of van andere tussenpersonen of leveranciers. 



 

 

 
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade aan het computersysteem  

 

 

van de gebruiker of aan de daarin opgeslagen bestanden of documenten, die worden 

veroorzaakt door of voortvloeien uit de capaciteit of de kwaliteit van uw computersysteem of 

de aanwezigheid van een virus of een andere schadelijke computertoepassing op de  

 

computer die wordt gebruikt om verbinding te maken met de inhoud van de website, de 

kwaliteit van uw verbinding of toegang tot het internet, de slechte werking van uw browser of 

het gebruik van computertoepassingen van niet-bijgewerkte versies. 

 
 

4. VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE COMPUTERAANVALLEN 

U mag deze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, 

logische bommen of andere technologisch schadelijke of schadelijke programma's of 

materiaal te introduceren. 

U zult niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot deze website, de server waarop 

deze gehost wordt of enige server, computer of database verbonden met onze website. 

U stemt ermee in deze website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een 

gedistribueerde denial-of-service-aanval. 

Niet-naleving van deze clausule kan leiden tot het plegen van inbreuken zoals omschreven in 

de toepasselijke regelgeving. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een denial-of-service-aanval, 

virussen of andere technologisch schadelijke of schadelijke programma's of materialen die uw 

computerapparatuur, computerapparatuur, gegevens of materialen kunnen aantasten als 

gevolg van uw gebruik van deze website of het downloaden van inhoud van of doorverwijzing 

naar deze website. 
 

5. LINKS VAN ONZE WEBSITE 
Onze website kan links bevatten naar andere websites waarnaar wij u ter informatie 

doorverwijzen. Aangezien wij geen controle hebben over de inhoud van die websites of over 

de veiligheidskenmerken van die websites, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of 

aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van uw gebruik van die websites.



 

 

 

De gebruiker betreedt deze links derhalve op eigen risico. 

 

 

6.- COOKIES 
De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden 

die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde 

functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor het correct functioneren en 

de visualisatie van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval van tijdelijke aard, met als 

enig doel het surfen efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de sessie van de 

gebruiker. 

 

In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Voor 

meer informatie, zie ons Cookiebeleid. 

 
7.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

DAESBO S.L. verbindt zich ertoe de voorschriften inzake de bescherming van 

persoonsgegevens na te leven en garandeert de volledige naleving van de vastgelegde 

verplichtingen, evenals de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd in de 

Europese Verordening Gegevensbescherming en de Spaanse voorschriften inzake 

gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy. 

 
8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot programmering, editing, compilatie en 

andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, teksten, video's, 

foto's en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, indien nodig, de 

licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar 

behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom. 

Ongeacht het doel waarvoor zij zijn bestemd, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, verspreiding en openbare mededeli ng de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf door de aanbieder is toegestaan,  wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of 

industriële eigendomsrechten van de auteur. 

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die niet aan de aanbieder toebehoren en 

die op de website kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, en zij zijn 

zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen die daarover zouden kunnen ontstaan. elke 

mogelijke controverse die zou kunnen ontstaan met betrekking tot hetzelfde. In ieder geval 

heeft de dienstverrichter daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven. 

De provider erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige industriële en 

intellectuele eigendomsrechten, en de vermelding of verschijning op de website impliceert 

niet het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de provider voor hetzelfde,  



 

 
 

noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hetzelfde. 

Voor elke vorm van opmerking betreffende eventuele inbreuken op intellectuele of industriële 

eigendomsrechten, alsmede op de inhoud van de website, kunt u zich wenden tot het 

hierboven vermelde e-mailadres. 

 
 

9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 
Voor de beslechting van geschillen of vragen in verband met deze website of de activiteiten 

die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen 

zich uitdrukkelijk onderwerpen, en de rechtbanken en gerechtshoven van Reus zijn bevoegd 

voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het 

gebruik ervan. 

Indien u als consument contracteert, zal niets in deze clausule uw rechten als consument 

onder de huidige wetgeving aantasten. 


