
 

 

Gebruiksvoorwaarden 
 
Algemeen 
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.keyoffice.cloud/. Door 
deze website te gebruiken, erkent u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, deze te 
aanvaarden en te respecteren. Deze website is gemaakt en wordt beheerd door BV KeyOffice, 
105 Terlinden te 1785 Merchtem. Ondernemingsnummer : BE 0729.713.578 Voor meer 
aanvullende informatie, gelieve het contactformulier te gebruiken. 

 
Informatie over de website en verantwoordelijkheid van het 
bedrijf KeyOffice 
De informatie, de sofwares, de producten en diensten (‘’informatie’’) die op deze website worden 
aangeboden, zijn mogelijk niet vrij van onvolkomenheden van welke aard dan ook. KeyOffice is 
niet verantwoordelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid van de informatie. 
De informatie wordt verstrekt en teruggekeerd zonder enige andere vorm van garantie.KeyOffice 
is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van virussen indien deze ondanks de 
genomen voorzorgsmaatregelen toch zou optreden en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de 
schade die deze virussen zouden veroorzaken. 
KeyOffice behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie van deze website op elk moment 
te wijzigen. 

 
Intellectuele eigendomsrechten 
De testen, gegevens, databases, softwares, domeinnamen en handelsmerken, merken, logo’s en 
andere gegevenselementen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten en zijn eigendom van KeyOffice of van derden. Behalve met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van KeyOffice, is de bewaring (met uitzondering van wat 
nodig is om de website te raadplegen), de reproductie, wijzigingen, openbaarmaking, distributie 
of verzinding, verkoop, verhuur of overdracht van rechten aan derden, op welke manier dan ook, 
van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd is verboden. 

Onbevoegd gebruik 
U stemt er onder meer mee in om: * de informatie niet illegaal te gebruiken 
* deze website niet gebruiken zodat deze beschadigd, getransformeerd, onderbroken, gestopt 
wordt of minder efficiënt gemaakt, op welke manier dan ook. 

 
Persoonlijke informatie 
KeyOffice verzamelt alleen persoonlijke informatie als deze op vrijwillige basis wordt verstrekt. 
Door een bestelformulier in te vullen en te verzenden of door een e-mail te sturen, de bezoeker 
geeft KeyOffice toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te slaan in het KeyOffice-
bestand. U heeft het recht om kosteloos bewaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens 
voor marketingdoeleinden. Via het contactformulier, kunt u uw verzoek tot aanvraag, wijziging, of 
verzet indienen. 
 

Automatische verzameling van niet-persoonlijke informatie 
KeyOffice kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke informaties zoals de browserversie 
of het IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website 
waarmee u de KeyOffice-webiste bezoekt of verlaat. 
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘’cookies’’ automatisch op de harde schijf van uw 
computer worden geïnstalleerd. Deze informatie helpt ons om de website aan te passen aan de 
wensen en voorkeuren van elke bezoeker. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en 
verwijderen of een waarschuwing ontvangen voordat ze worden geïnstalleerd. 

https://www.keyoffice.cloud/


 

 

 

Links naar andere websites 
Deze website kan hyperlinks bevatten of verwijzen naar websites of webpagina’s die door derden 
worden beheerd. KeyOffice heeft geen enkel recht om de inhoud of enig ander kenmerk van 
deze websites en webpagina’s te bekijken en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor hun 
inhoud en kenmerken. Het feit dat KeyOffice links biedt, impliceert op geen enkele wijze een 
impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina’s.  
 

Advies via andere websites 
Indien directe of indirecte adviezen worden gegeven, via de website, deze adviezen worden 
gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat KeyOffice hiervoor verantwoordelijk is. 
 

Paswoorden en beveiligde ruimtes van de website 
U moet een wachtwoord hebben om toegang te krijgen tot bepaalde secties van de website. 
Toegang tot deze secties zonder wachtwoord is ten strengste verboden. Uw wachtwoord is 
vertrouwelijk. U moet KeyOffice onmiddellijk op de hoogte stellen indien uw wachtwoorden door 
iemand anders dan u gekend zijn of als u dergelijke wachtwoorden van andere entiteiten dan 
KeyOffice heeft ontvangen. Elke gebruiker van onze diensten na geldige identificatie van uw 
wachtwoord wordt beschouwd als zijnde door u gemaakt. Indien KeyOffice redenen heeft om aan 
te nemen dat de websitebeveiliging in gevaar is, kan KeyOffice uw wachtwoord wijzigen (zonder 
beperking van hun andere rechten en rechtsmiddelen). 

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn enkel de 
rechtbanken van Brussel bevoegd. 
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