Gebruiksvoorwaarden van deze
website
We waarderen uw interesse voor het NEO project en zijn website.
Deze website wordt beheerd door NEO cvba, met maatschappelijke zetel
gevestigd te Belgiëplein 1, 1020 Brussel, ingeschreven in het Register van de
Rechtspersonen van Brussel, ondernemingsnummer 0552 737 177.
Het bezoeken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle
toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de
hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.
Door het bezoeken van deze website verbindt u zich om de website niet
onwettelijk en abusievelijk te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie en alle inhoud op de website, met inbegrip van doch niet beperkt
tot teksten, grafische voorstellingen, presentaties, logo’s, illustraties,
domeinnamen, handelsnamen, merken, foto’s en video’s (hierna de “informatie”)
zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan de NEO cvba of
partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de
informatie op deze site niet worden gekopieerd, gedistribueerd, verzonden,
gereproduceerd, verkocht, overgedragen, verplaatst, verspreid of opgeslagen,
geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEO
cbva. Het is uitdrukkelijk verboden voor de gebruiker om wijzigingen aan te
brengen aan informatie van de site. Bepaalde delen van de site bevatten
illustraties die uitdrukkelijk zijn beschermd door de auteursrechten van hun
makers.

Geen garantie of aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt geleverd zonder enige vorm van garantie
en kan op geen enkele wijze tot de aansprakelijkheid van NEO cvba leiden.

NEO cbva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op sites die
u via deze site bezoekt. Links naar andere websites zijn een dienst die wij
aanbieden en NEO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Bovendien dient u te controleren of deze websites geen virussen of andere
schadelijke elementen bevatten. We hebben het recht om de informatie op onze
website zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.
Hoewel NEO cvba alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van
het materiaal op de website te garanderen en storingen te voorkomen, is NEO
cvba niet verantwoordelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële
of immateriële schade, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website
of van het gebruik (wettig of onwettig) van de website.

Aansprakelijkheid van de gebruiker
Bij inbreuk op enig ander recht van NEO cvba of derden via het gebruik van
deze website of onderdelen daarvan, zal u NEO cvba en alle derden schadeloos
stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van
welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

Opmerkingen, vragen en suggesties
Alle door u op deze website meegedeelde informatie (suggesties, ideeën en
overige) zal als niet-vertrouwelijk en openbaar worden beschouwd. Door
documenten te sturen, geeft u NEO cbva het onbeperkte en onherroepbare recht
deze informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te verwerken en te
verspreiden en deze informatie juridisch te laten beschermen. NEO cbva heeft
tevens het recht de ideeën en technieken die u instuurt vrij toe te passen. NEO
cbva heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar elke
suggestie of opmerking over deze site is welkom. Als u klachten hebt over
bepaalde teksten of afbeeldingen, kunt u dit eveneens aan ons melden.

Algemeen
NEO cvba behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk
moment en zonder opzeggingstermijn te wijzigen door een nieuwe versie op de
website te publiceren. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing. De
gebruiksvoorwaarden voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar de
maatschappelijke zetel van NEO cbva zich bevindt, namelijk België, en alle

geschillen vallen onder het Belgisch recht. Als een bevoegde rechtbank van
oordeel zou zijn dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en
onuitvoerbaar is, wordt dit deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen
beschouwd en worden de resterende bepalingen als volledig geldig en
toepasbaar beschouwd.

