
 

PRIVACY BELEID & DISCLAIMER 

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van 
de website van de Gentse Carwash. Door zijn bezoek aan de site verklaart  de gebruiker zich 
automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en 
te aanvaarden.  

Persoonlijke gegevens 
Gentse Carwash hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site 
beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het 
mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal 
enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn 
gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Gentse Carwash, 
Zeeschipstraat 172 - 9032 Gent of via garagevanlanduyt@live.com. Uw persoonsgegevens 
worden nooit doorgegeven aan derden. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over 
een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs 
van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en 
ondertekende aanvraag aan Gentse  Carwash, Zeeschipstraat 172 - 9032 Gent  of via 
garagevanlanduyt@live.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw 
persoonsgegevens. 

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet 
pertinent zouden zijn. Voor verdere vragen rond uw privacyrechten kan u steeds terecht op 
deze website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 

Inhoud & aansprakelijkheid 
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven 
titel, de Gentse Carwash kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of 
onjuistheden, noch kan dit recht geven op een  financiële compensatie. De websites 
waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.  

Intellectuele Eigendom & Copyright 
De volledige website (tekst, beeld,...) is intellectuele eigendom van de Gentse Carwash  en 
beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of 
gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen 
doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door de Gentse Carwash.  

Gebruik van cookies 
Gentse Carwash 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 onze-website gekomen bent, of 
waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te 
optimaliseren voor de gebruikers. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


 

Dit gebeurt via cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en 
die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser). Via onze cookiebanner 
hebt u volledige transparantie rond gebruik van cookies, en kan u kiezen of u die al dan niet 
toelaat, conform de europese voorschriften. 

Security 
Zowel online als offline focust De Gentse Carwash op maximale veiligheid van uw gegevens.  

Voorwaarden - aanpassingen 
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere 
verwitting te wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing. 

 
Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de 
rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd. 


