
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1.    Algemeen  
1.1. Dit is de website van S.B.A.T. nv, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 129, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0428.927.169.  
2.    Toegankelijkheid en beschikbaarheid  
2.1. S.B.A.T. nv stelt alles in het werk om de toegang tot de website te allen tijde te verzekeren. S.B.A.T. nv biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue 
beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.   3.    Auteursrechten 
 
3.1. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden.   
3.2.  De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, 
overeenkomstig de bepalingen van betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, vervat in het Wetboek van Economisch Recht.   
In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.B.A.T. nv.  3.3. De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo’s die zich op de website 
van S.B.A.T. nv bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van S.B.A.T. nv of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen.  
 3.4. Elke inbreuk op de auteursrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke 
vervolging.  4.    Garanties en aansprakelijkheid 
 4.1.  Deze website heeft als doelstelling om algemene informatie ter beschikking te stellen 
over S.B.A.T. nv, over haar filialen en haar respectievelijke activiteiten. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden 
beschouwd.   
4.2.  Alhoewel S.B.A.T. nv zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert S.B.A.T. nv niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de 
informatie die op de website wordt gepubliceerd.  
4.3.  S.B.A.T. nv kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website voorkomt of op andere websites die toegankelijk zijn via een link op de huidige website.  
 



4.4. S.B.A.T. nv heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, 
verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.   5.    Toepasselijk recht en geschillen  
5.1. Alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn 
onderworpen aan het Belgische recht.   
5.2. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen.  
6.    Toepasselijkheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden  
6.1. De nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.  
 6.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de 
gebruiker de website van S.B.A.T. nv bezoekt. S.B.A.T. nv behoudt zich evenwel steeds het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Algemene Voorwaarden door te nemen en de laatste versie 
hiervan in acht te nemen.   
 
 
 
 


