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Wettelijke vermeldingen 

 

Vincent Piront SA 

KBO 0433.668.192 

Btw BE 433.668.192 

Adres: Rue des Waides 9 

4890 Thimister-Clermont 

Telefoon: 087 44 71 71 

 

Grafisch ontwerp van de website:  

Epic Agency Web sprl - BE 0812.258.994 - Rue Paradis 62, 4000 Luik - www.epic.net 

 

Ontwikkeling:  

Epic Agency Web sprl - BE 0812.258.994 - Rue Paradis 62, 4000 Luik - www.epic.net 

 

Webhosting:  

OVH - FR 22 424 761 419 - Rue Kellermann 2, 59100 Roubaix - www.ovh.com  

Gebruik van cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van de 

computer van websitebezoekers. Ze bevatten informatie zoals de taalkeuze van de 

bezoeker, zodat die deze informatie niet opnieuw moet invoeren bij een volgend bezoek aan 

dezelfde website. Om technische redenen gebruiken we cookies om: 

 te onthouden welke taal u koos; 

 de aankoop van modellen of packs mogelijk te maken; 

 u de mogelijkheid te geven onze nieuwsbrieven te ontvangen; 

 u de kans te geven onze content te delen; 

 onze website te beschermen; 

 statistische gegevens bij te houden over het gebruik van onze website. 

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden 

opgeslagen of dat de cookies geblokkeerd worden. Hoe u dat doet, vindt u hier terug: 

 

http://www.epic.net/
http://www.epic.net/
http://www.ovh.com/
https://lexing.be/wp-content/uploads/2018/03/cookiesLexingBE.pdf
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 Internet Explorer 

 Chrome 

 Firefox 

 Safari 

Als u geen cookies gebruikt, kunt u onze website nog steeds gebruiken. Bepaalde functies 

kunnen echter niet meer goed werken. 

Onze diensten promoten 

Informatie verstrekken – Als u klant bent bij ons bedrijf of u zich geabonneerd hebt op onze 

nieuwsbrief, is de informatieverstrekking over en promotie van de diensten die ons bedrijf 

levert gewettigd door het gerechtvaardigde belang om onze diensten te promoten. Uw 

contactgegevens worden bezorgd aan een mailingdienst. Daartoe bewaren wij uw gegevens 

zolang u ons niet vraagt daarmee op te houden. 

Beveiliging van onze kantoren en onderhoud van onze installaties 

Video-intercom – Aan de ingang van onze kantoren wordt u gefilmd door onze video-

intercom, op grond van ons gerechtvaardigd belang de veiligheid van onze kantoren te 

garanderen. Deze beelden worden niet opgeslagen.  

IT-onderhoud – Onze onderaannemers verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur, onze 

managementsoftware en de opbouw en het onderhoud van onze website en ons extranet 

kunnen toegang krijgen tot uw gegevens, voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van hun opdrachten. 

Sociale netwerken 

Doeleinden - Een sociaal netwerk en de beheerder van deze website kunnen de gegevens 

die u verstrekt wanneer u onze sociale netwerken bezoekt gezamenlijk verwerken om:  

 bepaalde gegevens te verzamelen door middel van cookies;  

 het sociale netwerk toe te laten zijn advertentiesysteem te verbeteren;   

 statistische gegevens te verkrijgen over de bezoekers van de pagina.  

De beheerder van de pagina zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor zijn gerechtvaardigd 

belang om statistische gegevens te verkrijgen over de bezoekers van zijn pagina om zijn 

pagina naar behoren te kunnen promoten. De door het sociale netwerk opgestelde 

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
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gebruikersstatistieken worden geanonimiseerd bezorgd aan uitsluitend de beheerder van de 

pagina. 

Categorieën gegevens –  Gegevens gekoppeld aan uw account, gegevens over het delen van 

inhoud of over communicatie die u hebt met anderen. 

Duur – Deze gegevens worden of kunnen worden verwerkt zolang de pagina bestaat en u ze 

bezoekt. 

Links naar andere websites -  Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij 

aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens 

op dergelijke websites van derden. 

Hoe sociale netwerken uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u voor elk netwerk raadplegen 

via de onderstaande links:  

 Facebook en Instagram; 

 Twitter; 

 Youtube en Google+;  

 Linkedin. 

Auteursrechten 

De Website is eigendom van Vincent Piront SA. De naam, vorm, organisatie en inhoud van de 

Website, met inbegrip van afbeeldingen, zijn eigendom van Vincent Piront SA. Elke vorm van 

– zelfs gedeeltelijke – reproductie van de informatie, gegevens of afbeeldingen van de 

Website is strikt verboden, staat gelijk aan namaak en is strafbaar. 

Wij zorgen voor de nodige technische middelen om de veiligheid van de Website te 

garanderen en te handhaven. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade die werd geleden door frauduleus gebruik of delicten begaan door een derde op de 

hostingserver of de Website zelf. 

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Website te wijzigen of de Website te 

herorganiseren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

