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WETTELIJK VERPLICHTE GEGEVENS 
 
De website www.vanishpink.be is eigendom van: 
 
 
RECKITT BENCKISER (BELGIUM) SA/NV,  
Researchdreef 20 Allée de la Recherche,  
1070 Anderlecht  
Brussel/Bruxelles  
Tel.: +32 (0)2 526 18 11 
 
Geregistreerde onderneming onder het nr. 0402.184.269 
 
De website www.vanishpink.be is ontworpen en wordt bijgehouden door:  
Berlin en HighCo Data 
Hoofdredacteur: Gijs KRIMP, Voorzitter 
 
Hosting: 
HighCo Data Benelux SA 
Kruiskouter 1 
B-1730 ASSE 
Tel.: +32 (0)2 464 92 86 
 
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN 
De gebruiker van deze website erkent de bekwaamheid van noodzakelijke middelen te hebben voor 
gebruik van en toegang tot deze website, en te hebben geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie 
geen enkel virus bevat en in perfecte staat van gebruik is. 
 
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar 
is, met uitzondering van gevallen van overmacht, IT-storingen, storingen gerelateerd aan de structuur van 
communicatienetwerken, of technische storingen. Voor onderhoudsredenen kan Reckitt Benckiser Belgium 
de website uit de lucht halen en zij tracht in deze gevallen de gebruikers van tevoren te informeren. 
Reckitt Benckiser Belgium tracht de best mogelijke diensten naar gelang haar mogelijkheden te leveren, 
alsook nauwkeurigheid en het updaten van informatie op de website, waarvan zij het recht behoudt om te 
allen tijde en zonder waarschuwing de inhoud te corrigeren.  
 
Echter kan Reckitt Benckiser Belgium de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van beschikbaar 
gestelde informatie op de website niet garanderen. 
 
Dienovereenkomstig, Reckitt Benckiser Belgium wijst alle aansprakelijkheid af betreffende: 
 

• alle storingen van de website;  
• het zich voordoen van bugs; 
• alle onnauwkeurigheden of verzuimen in beschikbare informatie op de website; 
• alle schade ten gevolge van een frauduleuze hack van een derde, met als gevolg een modificatie 

van de beschikbaar gestelde informatie op de website; 
• en meer in het algemeen alle directe en indirecte schade, wat dan ook de oorzaak, herkomst, aard 

of gevolg moge zijn, hierin met name inbegrepen alle kosten die zich kunnen voordoen bij de 
aankoop van onroerend goed aangeboden op de website, het verliezen van verdiensten, klanten, 
gegevens of ieder ander verlies van immateriële eigendommen dat zich kan voordoen, met als 
reden de toegang of blokkade van ieder tot de website of krediet verleend aan wie dan ook voor 
informatie direct of indirect afkomstig van deze laatste. 

EIGENDOMSRECHT VAN RECKITT BENCKISER BELGIUM: 
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De website, alsmede iedere gebruikte en noodzakelijke software met betrekking tot deze, kunnen 
confidentiële en door het intellectuele eigendomsrecht of iedere andere wet beschermde informatie 
bevatten. 
De algemene structuur, alsmede de software, teksten, afbeeldingen, geanimeerd of niet, haar knowhow, en 
alle andere elementen die onderdeel uitmaken van de website zijn exclusief eigendom van Reckitt 
Benckiser Belgium, en deze verleent geen enkele licentie, noch enkel recht anders dan het raadplegen van 
de website. 
 
Alle volledige of gedeeltelijke vertegenwoordiging van de website door welk proces dan ook, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Reckitt Benckiser Belgium, is verboden en zou een gesanctioneerde 
inbreuk vormen volgens de artikels L.335-2 en overeenkomstig de intellectuele eigendomswet. 
 
Hetzelfde geldt voor databases die op de websites voorkomen, en die beschermd zijn door de bepalingen 
van de wet van 1 juli 1998, die de intellectuele eigendomswet implementeert van de Europese richtlijn van 
11 maart 1996 ten aanzien van wettelijke bescherming van databases, waarvan Reckitt Benckiser Belgium 
producent is.  
De merken van Reckitt Benckiser Belgium en haar partners, alsmede alle logo's op de website zijn 
geregistreerde handelsmerken. 

 
Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's, gemaakt van elementen van de 
website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Reckitt Benckiser Belgium is dus verboden, in de zin 
van artikel L. 713-2 van de Intellectuele Eigendomswet. De hyperlinks op deze website die linken naar 
andere bronnen op het internet, en met name die naar partners, zijn geplaatst met voorgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. 
 
Iedere gebruiker of bezoeker van de website kan geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de 
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Reckitt Benckiser Belgium. Het is ook verboden om te 
kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of design om te keren of op welke andere 
manier dan ook de broncode te achterhalen (met uitzondering van gevallen voorzien door de wet), te 
verkopen, toewijzen, en op welke manier dan ook sublicenties afdragen of overdragen met betrekking tot 
de software. Het is eveneens verboden om de software te modificeren of gemodificeerde versies van 
software te gebruiken en met name (hoewel deze opsomming niet uitputtend is) betreffende het verkrijgen 
van niet-gemachtigde toegang tot de dienst en toegang hebben tot de website via een ander middel dan de 
interface die u is verstrekt door Reckitt Benckiser Belgium met dit doeleinde. 
 
De inhoud van deze website is overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Franse wet overheerst in geval 
van tegenstrijdigheid op enige andere bepaling opgenomen in de wettelijke voorwaarden beschreven op 
deze website. 
In overeenstemming met de bepalingen van de wet overeenkomstig met de wet van 8 december 1992, 
betreffende privacybescherming met betrekking tot het omgaan met privégegevens, gewijzigd door de wet 
van 11 december 1998, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat hij beschikt over het recht op toegang, 
tegenspraak, correctie en schrapping van de betreffende gegevens. Voor het beoefenen van dit recht is het 
voldoende dat de Gebruiker zijn aanvraag wendt tot het volgende elektronische adres: 

 
RECKITT BENCKISER (BELGIUM) SA/NV,  
Researchdreef 20 Allée de la Recherche,  
1070 Anderlecht  
Brussel/Bruxelles 
per brief of e-mail: service.consommateurs@rb.com 
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