Disclaimer
Deze website en gerelateerde domeinnamen zijn het eigendom van Marx Interieurs BV met
maatschappelijke zetel te Lochtemanweg 118, 3550 Heusden-Zolder en ondernemingsnummer
BE0474.259.625.
Door deze website te raadplegen, erkent de bezoeker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de
bepalingen in deze disclaimer en deze te aanvaarden. Marx Interieurs BV behoudt zich het recht voor
om deze disclaimer te wijzigen zonder verplichting tot kennisgeving of aankondiging. Wijzigingen zijn
steeds onmiddellijk van toepassing op raadplegingen van deze website.

Informatie en aansprakelijkheid
Marx Interieurs BV besteedt de grootste zorg aan de inhoud van deze website. Dit wil zeggen dat
onder meer de teksten, media, hyperlinks en plugins in deze website en verwijzend naar andere
websites nauwkeurig worden gecreëerd of geselecteerd. Dit rekening houdend met de meest recente
ontwikkelingen. De informatie is van algemene, informatieve aard en beantwoordt daardoor niet
noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie van de websitebezoeker.
Hoewel Marx Interieurs BV haar uiterste best doet om deze website zo volledig, nauwkeurig en
actueel mogelijk te houden, kan Marx Interieurs BV niet aansprakelijk gesteld worden voor enige
schade die zou voortvloeien uit onvolledigheden of onjuistheden van de informatie. De inhoud op
onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een
schending van de rechten van derde partijen betekent, vragen wij om ons dit zo spoedig mogelijk te
melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een
gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud. Via het e-mailadres
info@marxinterieurs.be kan tevens ook onvolledige of verouderde informatie aan ons kenbaar
worden gemaakt.
Marx Interieurs BV neemt allerhande maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en
toegankelijkheid van deze website te garanderen. Toch kan er geen absolute garantie gegeven worden
over de beschikbaarheid van deze website. Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico.
Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen,
onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een
vreemde oorzaak of overmacht.
Marx Interieurs BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website te allen tijde te
beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen
dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute
voorwaarde.
Inhoud die gedownload kan worden, wordt steeds op eigen risico van de websitebezoeker
beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Schade ten gevolge van een verlies van data
of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de
websitegebruiker.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of kan daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op
geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de
desbetreffende website. Wij houden geen controle op externe websites en zijn niet verantwoordelijk
voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link
wordt geklikt, wordt onze website verlaten en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor
enige schade.
Het is mogelijk dat websites waarnaar wordt doorverwezen niet dezelfde garanties bieden als wij.
Daarom raden wij aan om aandachtig de disclaimer en het privacy-, en cookiebeleid van deze websites
door te nemen.

Verspreiding van inhoud
Het is niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade kan
toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware,
worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de
website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.
Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen
opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De
gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen
effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet de gebruiker
Marx Interieurs BV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Intellectuele eigendom
Creativiteit verdient bescherming, zo ook deze website en haar inhoud. Deze bescherming wordt
voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde
Marx Interieurs BV en eventuele derde partijen.
Onder inhoud verstaan we de ruime categorie van merken, logo’s, foto’s, video, audio, tekst, ideeën,
notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht,
softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele)
eigendomsrechten. Het technische karakter van deze website zelf is beschermd door het
auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze
websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar
inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een
persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen
gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken,
zonder de toestemming van de rechthebbende.
Marx Interieurs BV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle
mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de
intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking van persoonsgegevens
Tijdens het bezoek aan deze website kunnen er persoonlijke gegevens worden verstrekt aan Marx
Interieurs BV zoals: voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres en IP adres. Deze informatie kan
onder meer worden gebruikt voor contactname bij het invullen van het contactformulier, het
versturen van nieuwsbrieven en reclameboodschappen, en het monitoren van bezoeken aan deze
website. In ieder geval blijft de verwerking van persoonsgegevens steeds beperkt tot de
vooropgestelde doelstellingen en/of draagwijdte van de gegeven toestemming. Meer informatie over
de verwerking van persoonsgegevens kan geraadpleegd worden via het privacybeleid en het
cookiebeleid.

Wijzigingen in dit beleid
Datalink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Wijzigingen zullen
steeds op deze website gepubliceerd worden en onmiddellijk in voege gaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Hasselt bevoegd. Vragen of opmerkingen kunnen worden doorgegeven via email naar info@marxinterieurs.be.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 oktober 2021.

