Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.beautyface.be/. Door gebruik te maken van
deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Bizarre Software Solutions, Sluierstraat 5 te 9300 Aalst.
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in
deze tekst gesteld worden. Beautyface.be kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Beautyface.be. De
teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren
of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautyface.be
verkrijgen.
Als Beautyface.be u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken
doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle
noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart
u Beautyface.be tegen aanspraken van derden.
Privacy
Door uw bezoek aan onze website wordt geen persoonlijke informatie van u achterhaald. De enige informatie die wij
van u registreren is hetgeen u ons zelf vertelt. Bijvoorbeeld indien u een formulier invult of indien u zich inschrijft voor
op onze nieuwsbrief.
Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Beautyface.be.
Elke gebruiker verbindt zich ertoe de toestemming te vragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor deze website
alvorens een hyperlink van welke aard ook te leggen naar deze site.
Links naar websites beheerd door derden.
Beautyface.be-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter
informatie van de gebruiker aangebracht. Beautyface.be controleert deze websites en de informatie die zich erop
bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites.
Gebruik van Cookies
Soms zal Beauty & Relax Website-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie
die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek
teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te
verifiëren en het surfen te vergemakkelijken. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u
waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Beautyface.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of
IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Beauty&
Relax Utopia-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er ondermeer toe :
De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken,
stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van
illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt
tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een
natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en
intellectuele eigendom
De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden
zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Beautyface.be te vragen, behalve indien daarom verzocht
werd door de ontvanger.
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