DISCLAIMER -- De voorwaarden van deze disclaimer zijn van topassing op deze website (www.thabor.org;
waaronder ook opdelingen zoals vb. nl.thabor.org en andere) van Nieuw Thabor Solidariteit vzw (hierna: nThabor). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en de toekomstige wijzigingen die wij u
aanraden te consulteren.
Aansprakelijkheid
U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de website en de inhoud ervan, voor al wat u vanuit de website
verzendt. Niet-geautoriseerd en ander oneigenlijke hantering kan inbreuk opleveren op intellectuele
eigendomsrechten, privacy, publicatie en/of privacy in de breedste zin van het woord.
U mag de normale werking van de website niet verstoren, zijn integriteit schenden, zoals bijvoorbeeld door hem
te hacken en kraken, de inhoud te veranderen.
n-Thabor behoudt zich het recht tot beheer van de website. Zo kan ze de inhoud en lay-out vrij en zonder
voorafgaandelijk waarschuwing veranderen, hem al dan niet in zijn geheel ter beschikking stellen. Ze kan vrij
aangeboden diensten stopzetten of beperken.
n-Thabor doet er alles aan om juiste informatie te verschaffen op haar website, maar aanvaardt daarvoor geen
verantwoordelijkheid. Ze legt geen rekenschap af voor opinies en standpunten die zij of anderen (auteurs) er
nemen, noch voor beslissingen die u na het lezen of vernemen van deze neemt. U neemt voor uw eigen rekening
en risico beslissingen op basis van de aangeboden gegevens, opinies en standpunten. Deze laatste zijn
informatief en niet aanbiedend.
n-Thabor geeft geen garantie dat de website beveiligd is tegen virussen, onderbrekingen en foutloos
functioneren, onderschepping van e-mails of andere berichten die u via haar functionaliteiten verstuurt. De
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook nadat n-Thabor ingeval van deze op de hoogte is (gebracht).
U gebruikt volledig op eigen risico informatie van derden op de website die via hyperlinks naar andere websites
worden aangeboden.
Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten, waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie berusten bij de rechthebbende
n-Thabor. Onder de inhoud wordt ondermeer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken,
geluids- en/of videofragmenten, foto's, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën
(verveelvoudigen en verspreiden), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte
van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm en op welke manier dan ook is verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van n-Thabor. De opgesomde handelingen zijn wel toegelaten voor nietcommercieel gebruik door particulieren.
Behalve in geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord door n-Thabor mag u geen gebruik maken van online
kits als benamingen, emblemen, logo’s en officiële zegels van n-Thabor voor publicitaire of andere doelstellingen.
Communicatieondersteunde middelen (manifestteksten, persmededelingen, affiches, enz.) mogen vrij gebruikt
worden op voorwaarde dat ze niet zonder voorafgaande toestemming van n-Thabor gewijzigd worden. Ook moet
elke vertaling van deze communicatieondersteunende middelen voorafgaandelijk aan n-Thabor voorgelegd
worden indien deze gemaakt wordt met het oog op verspreiding. Het gebruik van deze kits en
communicatieondersteunde middelen impliceert niet het recht om verklaringen af te leggen of engagementen aan
te gaan in naam van n-Thabor. Wie deze aanwendt om handtekeningen in te zamelen, is zelf verantwoordelijk
voor de authenticiteit en hoeveelheid van deze laatste. De gebruiker van de kits en middelen zal aan n-Thabor
schade betalen en zal deze ontdoen van elke verantwoordelijkheid in geval van een niet respecteren van de
opgesomde verplichtingen en voorwaarden.
Wijzigingen
De disclaimer en zijn voorwaarden kunnen door n-Thabor zondermeer te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen
treden in werking vanaf het moment van publicatie van de dislaimer op de website.
Alle rechten worden voorbehouden.
De disclaimer werd het laatste bijgewerkt en gepubliceerd op 18 januari 2013.

