
Disclaimer 

Algemeen 

Deze website is eigendom van TravelNote NV. 
Contact: TravelNote NV, Evolis 100 te 8500 Kortrijk, België. 
Email: administratie@travelnote.be 
Telefoon: +32 (0)56-380302 
 
Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden: 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze website, met inbegrip van logo’s, data, teksten, product- of bedrijfsnamen e.d. zijn beschermd door 

intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan TravelNote NV, de betrokken reisagent of rechthoudende derden.  

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige manier openbaar te maken, te 

verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TravelNote NV en de betrokken 

reisagent. U mag de informatie op deze website echter wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik. 

Beperking van de aansprakelijkheid 

De weergegeven klant- en reisinformatie steunt op de data ontvangen van de betrokken reisagent. TravelNote NV bevestigt 

dan ook niet de volledigheid en de correctheid van deze persoonlijke informatie. TravelNote NV kan niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor eventuele onjuistheden in deze informatie. In geval van onjuistheden in uw klant- en/of reisinformatie 

kunt u de betrokken reisagent contacteren. 

TravelNote NV levert een grote inspanning opdat de algemene informatie op de website juist, nauwkeurig en bijgewerkt 

zou zijn. Ondanks al onze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter uw beschikking wordt gesteld, kunt u TravelNote 

NV contacteren. TravelNote NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade die ontstaat uit het gebruiken van deze informatie op de website. 

TravelNote NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan in geen geval, tegenover wie dan ook,   

aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige 

vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website. 

Deze website kan rechtstreeks of onrechtstreeks hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites of pagina’s van derden. 

Het plaatsen van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. TravelNote NV 

verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites. Zij kan in 

geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor enige andere vorm van schade door het 

gebruik van deze websites. 

Wijzigingen 

TravelNote NV behoudt zich het recht om aanpassingen aan deze website ten allen tijde door te voeren en dit zonder enige 

aankondiging aan de betrokken reisagent en zijn klanten.   

Privacy beleid 

TravelNote NV respecteert uw privacy en gaat zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonlijke gegevens worden in 

geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij TravelNote NV.  

TravelNote NV gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden: Het online weergeven van uw persoonlijke informatie 

bij uw betrokken reisagent, het beheer van uw persoonlijke gegevens en reizen bij de betrokken reisagent, de optimalisatie 

van onze website, statistische doeleinden en eventueel marktonderzoek. 

Indien u uw gegevens van deze website wenst te verwijderen, dan kun je dit de betrokken reisagent per e-mail of per post 

laten weten. 
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Toepassingsgebied en toepasselijk recht 

Op deze website en deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen die ontstaan of verband 

houden met deze website of deze disclaimer zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. 

Deze website is in de eerste plaats gericht op de Belgische markt. TravelNote NV garandeert niet dat de op of via deze 

website aangeboden informatie geschikt of beschikbaar is voor het gebruik in andere locaties. Als u deze website vanuit 

andere locaties gebruikt dan België, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. 

Cookies 

Toepasselijkheid 

De voorwaarden uit deze disclaimer zijn van toepassing op de volledige informatie, de volledige werking en de volledige 

beveiliging van deze website. Bij het gebruik van deze website aanvaard je de toepasselijkheid van deze voorwaarden van 

de disclaimer. 


