Disclaimer nl v2.0

NADERE
BEPALINGEN
AANGAANDE
HET
GEBRUIK VAN HET E-LEARNINGPROGRAMMA
VAN DE KANSSPELCOMMISSIE
De Kansspelcommissie biedt u dit e-learningprogramma en de informatie op dit
e-learningprogramma aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van
de bepalingen die hieronder uiteengezet worden. Door het
e-learningprogramma en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze bepalingen.

1. Informatie
1.1 De Kansspelcommissie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit enig
gebruik van het e-learningprogramma en de informatie op het e-learningprogramma. Daarom
is elk gebruik dat u maakt van de informatie op dit e-learningprogramma volledig op uw
eigen risico.
1.2 De informatie op dit e-learningprogramma bevat absoluut geen enkel juridisch advies of
instructie die zou toelaten een juridische procedure op te starten of te begeleiden. Indien u
vragen hebt over een bepaald onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Kansspelcommissie
behoort, dient u het secretariaat van de Kansspelcommissie te consulteren.

2. Links en verwijzingen
2.1 Dit e-learningprogramma bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar
andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter
beschikking gesteld. De Kansspelcommissie controleert deze sites en de informatie die zich
daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of
volledigheid van deze informatie.
2.2 De Kansspelcommissie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het
consulteren van informatie die zich op andere sites of bij andere informatiebronnen in het
algemeen bevindt, en waarnaar het Kansspelcommissie verwijst.
2.3 Indien u hyperlinks van op uw eigen site naar dit e-learningprogramma wilt creëren, moet
u eerst toelating vragen aan onze webmaster [webmaster@gamingcommission.be].
Hij zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Het e-learningprogramma is auteursrechtelijk beschermd. De Kansspelcommissie behoudt
alle intellectuele eigendomsrechten op dit e-learningprogramma zelf, alsook op de ter
beschikking gestelde informatie. Alle rechten over de inhoud en de architectuur van het elearningprogramma, zoals - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's en
slagzinnen, zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale
wetteksten ter zake.
3.2 U hebt het recht om de informatie op het e-learningprogramma voor persoonlijk gebruik
te downloaden en te reproduceren, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
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