
Privacybeleid	  
Disclaimer	  

Deze	  website	  is	  eigendom	  van	  Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor,	  Achterheide	  8,	  3980	  Tessenderlo	  met	  
ondernemingsnummer	  BE	  0632.962.612.	  Door	  de	  toegang	  tot	  en	  het	  gebruik	  van	  de	  website,	  verklaart	  u	  zich	  
akkoord	  met	  onderstaande	  voorwaarden	  en	  ons	  privacybeleid.	  

Intellectuele	  eigendomsrechten	  

De	  inhoud	  van	  deze	  website,	  met	  inbegrip	  van	  de	  merken,	  logo’s,	  tekeningen,	  product-‐	  of	  bedrijfsnamen,	  
teksten,	  beelden	  e.d.	  zijn	  beschermd	  door	  intellectuele	  rechten	  en	  behoren	  toe	  aan	  Tinneke	  Geukens	  
Advocatenkantoor	  of	  rechthoudende	  derden.	  

Informatie	  en	  beschikbaarheid	  

De	  informatie	  op	  deze	  website	  is	  van	  algemene	  aard.	  De	  informatie	  is	  niet	  aangepast	  aan	  persoonlijke	  of	  
specifieke	  omstandigheden,	  en	  kan	  dus	  niet	  als	  een	  persoonlijk,	  professioneel	  of	  juridisch	  advies	  aan	  de	  
gebruiker	  worden	  beschouwd.	  Indien	  u	  specifiek	  of	  persoonlijk	  advies	  nodig	  heeft,	  kan	  u	  hiertoe	  steeds	  contact	  
opnemen.	  

Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor	  levert	  grote	  inspanningen	  om	  de	  ter	  beschikking	  gestelde	  informatie	  
volledig,	  juist,	  nauwkeurig	  en	  bijgewerkt	  weer	  te	  geven.	  Toch	  is	  het	  niet	  uitgesloten	  dat	  bepaalde	  informatie	  
verouderd,	  onvolledig	  of	  anderszins	  onjuist	  kan	  zijn.	  Indien	  u	  onjuistheden	  vaststelt	  in	  de	  informatie	  die	  op	  of	  
via	  de	  website	  ter	  beschikking	  wordt	  gesteld,	  kan	  u	  contact	  opnemen	  met	  Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor.	  	  

De	  inhoud	  van	  de	  website	  kan	  steeds	  zonder	  aankondiging	  of	  kennisgeving	  worden	  aangepast,	  gewijzigd	  of	  
aangevuld.	  Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor	  tracht	  onderbrekingen	  van	  de	  website	  zoveel	  mogelijk	  te	  
voorkomen,	  en	  kan	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  gehouden	  worden	  voor	  een	  slechte	  werking,	  tijdelijke	  
onbeschikbaarheid	  van	  de	  website,	  of	  schade	  die	  zou	  voortvloeien	  uit	  de	  toegang	  tot	  of	  het	  gebruik	  van	  de	  
website	  of	  de	  aanwezige	  hyperlinks	  op	  de	  website.	  

De	  website	  kan	  hyperlinks	  bevatten	  naar	  websites	  of	  pagina’s	  van	  derden,	  of	  daar	  onrechtstreeks	  naar	  
verwijzen.	  De	  aanwezigheid	  van	  deze	  links	  impliceert	  op	  geen	  enkele	  wijze	  een	  impliciete	  goedkeuring	  van	  de	  
inhoud	  ervan.	  Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor	  kan	  dus	  in	  geen	  geval	  aansprakelijk	  gehouden	  worden	  voor	  
de	  inhoud	  of	  de	  kenmerken	  ervan	  of	  voor	  enige	  vorm	  van	  schade	  door	  het	  gebruik	  ervan.	  

Het	  Belgisch	  recht	  is	  van	  toepassing	  op	  deze	  website.	  In	  geval	  van	  een	  geschil	  zijn	  enkel	  de	  rechtbanken	  van	  het	  
arrondissement	  van	  Geukens	  Tinneke	  bevoegd.	  

Privacybeleid	  

Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor	  hecht	  veel	  belang	  aan	  uw	  privacy	  en	  dat	  de	  verwerking	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  plaatsvindt	  op	  een	  wijze	  die	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  toepasselijke	  wet-‐	  en	  
regelgeving.	  Door	  het	  verstrekken	  van	  uw	  persoonsgegevens	  via	  de	  website	  geeft	  u	  aan	  Tinneke	  Geukens	  
Advocatenkantoor	  de	  uitdrukkelijke	  en	  ondubbelzinnige	  toelating	  om	  deze	  gegevens	  te	  verwerken.	  

Doeleinden	  van	  de	  gegevensverwerving	  

U	  kan	  via	  onze	  website	  contact	  opnemen,	  offertes	  aanvragen,	  inschrijven	  op	  de	  nieuwsbrief	  en	  chatten	  met	  
onze	  medewerkers.	  De	  persoonsgegevens	  die	  u	  ons	  bezorgt,	  worden	  opgenomen	  in	  ons	  klantenbestand.	  



Persoonsgegevens	  worden	  nooit	  doorgegeven	  aan	  derden.	  Uw	  persoonsgegevens	  worden	  enkel	  ingezameld	  en	  
verwerkt	  met	  het	  doel	  de	  door	  u	  gevraagde	  informatie	  of	  publicaties	  te	  verstrekken	  en/of	  te	  bezorgen.	  Bij	  
iedere	  communicatie	  per	  e-‐mail,	  geven	  wij	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  uit	  te	  schrijven	  voor	  toekomstige	  
elektronische	  communicatie.	  

Uw	  rechten	  

U	  beschikt	  over	  een	  wettelijk	  recht	  op	  inzage	  en	  eventuele	  correctie	  van	  uw	  persoonsgegevens.	  Mits	  bewijs	  
van	  uw	  identiteit	  kan	  u	  hiervoor	  een	  aanvraag	  richten	  aan	  Tinneke	  Geukens	  Advocatenkantoor.	  

Cookies	  

Tijdens	  uw	  bezoek	  aan	  deze	  website	  kunnen	  er	  cookies	  op	  de	  harde	  schijf	  van	  uw	  computer	  geplaatst	  worden	  
en	  dit	  enkel	  en	  alleen	  om	  de	  website	  beter	  af	  te	  stemmen	  op	  uw	  behoeften	  als	  terugkerende	  bezoeker.	  Deze	  
cookies	  worden	  niet	  gebruikt	  om	  uw	  surfgedrag	  op	  andere	  websites	  na	  te	  gaan.	  Uw	  internetbrowser	  kan	  
zodanig	  ingesteld	  worden	  dat	  het	  gebruik	  van	  cookies	  wordt	  verhinderd.	  

Google	  Analytics	  

Deze	  website	  maakt	  gebruik	  van	  Google	  Analytics,	  een	  webanalyse-‐service	  die	  wordt	  aangeboden	  door	  Google	  
Inc.	  Google	  Analytics	  maakt	  gebruik	  van	  cookies	  die	  helpen	  analyseren	  hoe	  gebruikers	  de	  website	  gebruiken,	  
om	  vervolgens	  rapporten	  op	  te	  stellen	  over	  de	  website-‐activiteit	  en	  ook	  andere	  diensten	  aan	  te	  bieden	  met	  
betrekking	  tot	  website-‐activiteit	  en	  internetgebruik.	  Google	  mag	  deze	  informatie	  aan	  derden	  verschaffen	  
indien	  Google	  hiertoe	  wettelijk	  wordt	  verplicht,	  of	  voor	  zover	  deze	  derden	  de	  informatie	  namens	  Google	  
verwerken.	  Google	  zal	  uw	  IP-‐adres	  niet	  combineren	  met	  andere	  gegevens	  waarover	  Google	  beschikt.	  U	  kunt	  
het	  gebruik	  van	  cookies	  weigeren	  door	  dat	  in	  te	  stellen	  in	  uw	  internetbrowser.	  Het	  kan	  echter	  dat	  u	  in	  dat	  geval	  
niet	  alle	  mogelijkheden	  van	  deze	  website	  kan	  benutten.	  

	  


