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De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.gibbis.be. 

 

De website van GIBBIS vzw is bedoeld om de aangesloten leden en andere stakeholders 

informatie te verschaffen en de activiteiten en standpunten van onze federatie kenbaar te 

maken. We stellen alles in het werk om de weergegeven informatie zo actueel mogelijk te 

houden. De informatie die GIBBIS vzw op deze website aanbiedt is van algemene aard. Ze is 

niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies 

aan de gebruiker worden beschouwd.  

In sommige informatie verwijzen we naar websites van derden (andere organisaties, 

instellingen en dienstverleners). Wij trachten ook in te staan voor een zo goed mogelijk 

opvolging van die informatie. GIBBIS vzw is daarentegen niet aansprakelijk en 

verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar 

wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Hebt u ergens een link ontdekt die niet 

meer werkt of waarvan u de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan gibbis@gibbis.be.  

GIBBIS vzw is niet verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit, nauwkeurigheid, 

volledigheid, juistheid, relevantie en actualisering van de gegevens op zijn website, noch voor 

de gevolgen die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien.  

GIBBIS vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk of frauduleus gebruik van de 

op zijn website verstrekte gegevens. GIBBIS vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade in geval van verlies van gegevens. GIBBIS vzw gaat geen enkele verbintenis of 

garantie aan met betrekking tot de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de gevolgen van een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website, noch 

voor schade of verlies ten gevolge van de aanwezigheid van virussen, bugs of spyware. 

GIBBIS vzw behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, 

met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere 

aankondiging te doen. Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.  
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