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ALGEMENE INFORMATIE
De hierna uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de site van
S.A. MEURENS NATURAL, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-4650 HERVE, rue des Martyrs
21 (ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0451.631.703), te vinden op het adres
www.meurensnatural.com (hierna ‘de Site’).
Elk gebruik van de Site is onderworpen aan de bepalingen van de hierna uiteengezette
algemene gebruiksvoorwaarden.
De loutere toegang tot de Site houdt in dat de gebruiker alle algemene gebruiksvoorwaarden
aanvaardt.

INSCHRIJVING OP DE NIEUWSBRIEF
De inschrijving op de nieuwsbrief via de Site impliceert de aanvaarding van het inzamelen van
persoonlijke informatie van de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, enz.) en
het latere gebruik ervan zoals omschreven in onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
Elke gebruiker kan te allen tijde zijn uitschrijving op de nieuwsbrief verzoeken, hetzij door gebruik
te maken van de link onderaan de nieuwsbrief, hetzij door een verzoek te sturen naar S.A.
MEURENS NATURAL via info@meurensnatural.com

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
S.A. MEURENS NATURAL zal de, op een of andere manier, ingezamelde of ontvangen
persoonsgegevens conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en haar voormalige en toekomstige wijzigingen, gebruiken.
De ingezamelde of ontvangen gegevens via de Site kunnen voor de volgende doeleinden
gebruikt worden: verzenden van een nieuwsbrief, direct marketing en contactlegging.
De gebruiker heeft te allen tijde toegang tot zijn geregistreerde persoonsgegevens en kan op
eenvoudig verzoek gericht aan S.A. MEURENS NATURAL via info@meurensnatural.com
verzoeken om deze aan te passen.
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S.A. MEURENS NATURAL zal geen persoonsgegevens, ingezameld tijdens het gebruik van de Site
of tijdens de inschrijving op de nieuwsbrief, overdragen aan derden (met uitzondering van de
beheerder van de Site).
S.A. MEURENS NATURAL is echter niet verantwoordelijk voor het door een derde gepleegde
frauduleus gebruik van voormelde gegevens naar aanleiding van een illegale ontwijking van
deze gegevens, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen van S.A. MEURENS NATURAL om
de bescherming ervan te garanderen. Dienaangaande wordt er door S.A. MEURENS NATURAL
enkel een middelenverbintenis onderschreven.
.
In geval van verkeerd of illegaal gebruik van de gegevens kan S.A. MEURENS NATURAL niet
aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse geleden schade door
de gebruiker van de Site.
In geval van een verzoek van een rechterlijke instantie, een overheidsinstantie, of
ordediensten, kan SA NATURAL MEURENS persoonlijke informatie, ingezameld via de site,
overdragen.

COOKIES
Elk bezoek op de Site brengt de inschakeling van cookies op de computer van de bezoeker met
zich mee.
De cookies zijn de geregistreerde informatiekanalen op de harde schijf van de computer van
de gebruiker van de Site. Zij verbeteren de snelheid van het gebruik van de Site door het
vermijden van met name het dienen te herhalen van bepaalde informatie.
Bovendien laten de cookies S.A. MEURENS NATURAL toe informatie in te zamelen over de
gebruikte browser, het gebruikte IP-adres, de geraadpleegde pagina’s door de gebruiker van
de Site, enz.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser in te stellen om cookies te blokkeren, wat
echter een negatieve invloed zal hebben op de goede werking van de Site.
Het weigeren van de cookies door de gebruiker of de browser kan leiden tot de
ontoegankelijkheid van de volledige Site of een deel ervan.
De cookies laten S.A. MEURENS NATURAL toe de manier waarop de Site gebruikt wordt te
analyseren, met dien verstande dat er niet systematisch controle uitgevoerd wordt op het soort
bekeken of afgedrukte informatie door een of andere bezoeker. De cookies laten zo toe
gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden om de Site te verbeteren.
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De Site gebruikt eveneens GOOGLE ANALYTICS, een analysedienst aangeboden door
GOOGLE INC. De gegenereerde informatie door de cookies met betrekking tot de Site (met
inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt doorgestuurd en door GOOGLE
opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Vervolgens wordt de informatie door
GOOGLE gebruikt om rapporten op te stellen over de activiteit van de Site voor de
exploitanten van de Site, en andere diensten met betrekking tot de activiteit van de Site en
het internetgebruik aan te bieden. GOOGLE kan deze informatie aan derden meedelen
indien GOOGLE daaraan onderworpen is door de wetgeving, of voor de uitbesteding van
de informatie namens Google.
Door het loutere gebruik van de Site staat de gebruiker de gegevensverwerking door
GOOGLE toe volgens voormelde wijze en doeleinden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De houder van de Site is S.A. MEURENS NATURAL (met maatschappelijke zetel gevestigd te B-4650
Herve rue des Martyrs, 21, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0451.631.703).
De beheerder van de Site is S.A. MEURENS NATURAL (met maatschappelijke zetel gevestigd te B4650 Herve rue des Martyrs, 21, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0451.631.703).
Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, afbeeldingen, gegevens die zich op de site
bevinden, zijn beschermd door het auteursrecht, zodat de inhoud en het ontwerp ervan
niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toelating van de houder van de Site.
S.A. MEURENS NATURAL is eigenaar van de merken, handelsnamen, logo's en domeinnamen
van de Site, zodat deze elementen bij wet beschermd zijn en enkel kunnen worden gebruikt
met voorafgaande toelating van S.A. MEURENS NATURAL.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De verplichting om nauwkeurige informatie op de site te verspreiden, vormt een
middelenverbintenis in hoofde van SA Meurens Natural, en geen resultaatsverbintenis.
In geval van fout, onjuistheid, weglating met betrekking tot de vermelde informatie op de
Site, is MEURENS NATURAL op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade die daaruit
in hoofde van de gebruiker van de Site zou voortvloeien.
S.A. MEURENS NATURAL is ook op geen enkele manier aansprakelijk voor de informatie
van de sites waarnaar de Site verwijst via hyperlinks, aangezien S.A. MEURENS
NATURAL niet de bevoegdheid heeft om de inhoud van deze sites te controleren.
S.A. MEURENS NATURAL heeft eveneens geen kwaliteits- of juistheidscontrole van de
informatie op deze sites uitgevoerd, en wijst dus alle aansprakelijkheid af voor de
schade die in hoofde van de gebruikers van de Site zou bestaan naar aanleiding van
het raadplegen van een site waarnaar de Site verwijst. Deze links zijn louter
informatief en bijgevolg zijn enkel de exploitanten van deze sites verantwoordelijk
voor de juistheid van de geleverde informatie en de naleving van de wet- en
regelgevingen met betrekking tot de producten en diensten die ze aanbieden.
WIJZIGINGEN
S.A. MEURENS NATURAL heeft het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van de
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Site, met inbegrip van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en haar wettelijke
vermeldingen, te wijzigen. De nietigheid, onwettigheid of niet-toepasselijkheid van enige
bepaling van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, al dan niet het gevolg van een
wetswijziging, zal geen aanleiding geven tot de nietigheid of niet-toepasselijkheid van de
andere bepalingen van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.
TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en
wettelijke vermeldingen
Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, toepasbaarheid of interpretatie van
onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en wettelijke vermeldingen zullen worden
beslecht door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (afdeling
Luik).
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