
 

WETTELIJKE VERMELDINGEN 
EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

http://www.capra.be  

De toegang tot of het gebruik van de website http://www.capra.be/ (hierna de ‘Website’ genoemd) 
impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de huidige wettelijke vermeldingen en de 
algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’ genoemd) door de gebruiker.  

I. WETTELIJKE VERMELDINGEN  

UITGEVER VAN DE WEBSITE 

CAPRA NV 
3545 Halen 
Stadsbeemd 1021 
Ondernemingsnummer: 0446.038.167 
 
Telefoonnummer: +32 (0) 13 46 17 99; Fax: +32 (0) 13 46 18 97;  
E-mailadres: info@capra.be  
 
Fiscaal identificatienummer (intracommunautair btw-nummer): BE 0446038167  
 
HOOFDREDACTEUR 

Gilles RABOUILLE 
E-mailadres: info@capra.be  
Telefoonnummer: +32 (0) 13 46 17 99; Fax: +32 (0) 13 46 18 97  
Postadres: 3545 HALEN, Stadsbeemd 1021 
 
 
HOSTSERVICEPROVIDER 
OVH  
Besloten vennootschap met een kapitaal van € 10 069 020  
Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Frankrijk RCS Lille Métropole 424 761 
419 00045  
APE-code 2620Z  
Btw-nummer: FR 22 424 761 419  
E-mailadres hostserviceprovider: hosting@ml.ovh.net  
Telefoonnummer: +33 9 72 10 10 07 
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Behandeling van gegevens van persoonlijke aard 

Via deze website kunt u, indien nodig, contact opnemen met het bedrijf CAPRA door een formulier 
in te vullen. U kunt ons uw adres- en persoonlijke gegevens meedelen (achternaam, voornaam, e-
mailadres, naam van de onderneming, activiteitensector en het land waarin uw onderneming actief 
is, zijn de enige gegevens die via deze website verzameld kunnen worden).  

Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens (wet op de persoonlijke levenssfeer), 
aangepast in 2003 en 2005, beschikt u over een recht tot toegang, wijziging, rechtzetting en 
verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om de gegevens die op u betrekking 
hebben te wijzigen, recht te zetten of te verwijderen, dient u uitsluitend een bericht te sturen:  

– Via de post, door te schrijven naar: CAPRA, 3545 Halen, Stadsbeemd 1021– Via e-mail: 
info@capra.be met in het onderwerp van uw e-mail ‘Persoonlijke gegevens: recht tot toegang’. 

Die informatie en persoonlijke gegevens die u op u betrekking hebben worden uitsluitend gebruikt 
door CAPRA en dat voor de volgende doeleinden: Antwoorden op vragen/verzoeken; het 
verzamelen en sorteren, via computersystemen, van de persoonlijke gegevens van de 
klant/gebruiker met als doel de relatie tussen CAPRA en de klant te verbeteren en de 
klant/gebruiker in te lichten over de huidige ontwikkelingen bij CAPRA. 

Die gegevens worden in geen enkel geval overhandigd aan derden of doorgestuurd naar een land 
dat geen lid is van de Europese Unie. 

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (Hoogstraat 139, 1000 Brussel). 

II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE 

De gebruiker die de Website raadpleegt en gebruikt, verbindt zich ertoe de geldende wetgeving na 

te leven. 

De gebruiker van de Website verbindt zich ertoe om, op geen enkele manier, schade toe te brengen 

aan de Website of de goede werking ervan te verstoren en om de inhoud ervan en de andere 

gebruikers te respecteren.  

3– INTELLECTUELE EIGENDOM – AUTEURSRECHT 

De Website www.capra.be de domeinnaam van de Website en zijn volledige inhoud, en meer 

bepaald alle afzonderlijke elementen (met name merken, logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, 

teksten, video’s, …) worden beschermd door het merkenrecht en / of het auteursrecht en andere 

geldende rechten en wetgeving. 

http://www.capra.be/


 

Al deze elementen blijven de exclusieve eigendom van CAPRA en / of haar filialen of partners. 

Reproductierechten 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie en / of weergave van de Website, of van een van de 

elementen ervan (met inbegrip van de geluidselementen), op welk apparaat dan ook, is uitdrukkelijk 

verboden, behalve mits voorafgaand schriftelijk akkoord van het bedrijf CAPRA.  

Database 

De databases op de website zijn beschermd. Elke inbreukpleger kan burgerrechtelijk of 

strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor elk uittreksel of poging tot uittreksel, hetzij 

volledig of gedeeltelijk.  

Merkenrecht 

De domeinnamen, merken en logo’s die op de Website verschijnen, zijn de exclusieve eigendom van 

CAPRA of de exclusieve eigendom van andere bedrijven die de toestemming gegeven hebben om 

die gegevens te verspreiden. 

Elke weergave en/of gebruik van deze domeinnamen, merken, logo’s, afzonderlijk of gecombineerd, 

op om het even welke manier en voor welk doeleinde dan ook, is verboden en wordt beschouwd 

als een strafrechtelijk vervolgbare handeling. 

Hyperlinks – sociale netwerken  

De huidige website www.capra.be kan toegang geven tot andere websites en internetplatformen 

van het bedrijf CAPRA of zijn filialen of partners. Die partners of filialen hebben hun eigen wettelijke 

vermeldingen en bepalingen betreffende het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens 

die door de gebruiker eveneens geraadpleegd en gerespecteerd dienen te worden. 

De gebruiker van de Website www.capra.be is niet gemachtigd om, met name op zijn eigen website, 

een hyperlink te vermelden naar de Websitewww.capra.be en/of naar de pagina’s die hij beheert, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf CAPRA. 

Elke aanvraag om de gegevens te mogen gebruiken, dient naar het volgende e-mailadres gestuurd 

te worden: info@capra.be  

De hyperlinks die via de website www.capra.be verwijzen naar andere websites of 

computertoepassingen van derden kunnen het bedrijf CAPRA niet aansprakelijk stellen voor de 

beschikbare inhoud, reclame, producten of diensten ervan (in het bijzonder gegevens of 

beoordelingen over of via de websites die aan de Website www.capra.begekoppeld zijn).  
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4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITING VAN GARANTIE 

4.1. Het bedrijf CAPRA streeft ernaar om zeven dagen per week bereikbaar te zijn via de 

Websitewww.capra.be. Het bedrijf CAPRA behoudt zich echter de mogelijkheid voor om, op elk 

moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website of een gedeelte ervan op 

te schorten, te beperken of te onderbreken, alle gegevens die de werking van het platform kunnen 

verstoren of in conflict treden met de geldende nationale wetgeving te verwijderen of de Website 

op te schorten indien er updates uitgevoerd dienen te worden.  

Het bedrijf CAPRA en zijn filialen is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze opschortingen, 

onderbrekingen, beperkingen en de gevolgen die hier voor de gebruiker uit kunnen voortvloeien. 

4.2. Het bedrijf en zijn filialen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor elke 

mogelijke schade of storing naar aanleiding van het gebruik van het internetnetwerk, meer bepaald 

in geval van een communicatiestoring, panne, probleem of onderbreking van het netwerk, 

waardoor de toegang tot de Website of een van haar functionaliteiten verhinderd wordt.  

In dat zelfde opzicht kan het bedrijf CAPRA of zijn partners niet aansprakelijk gesteld worden bij 

overmacht of een ongewenst feit, met name in geval van een onderbreking van de dienstverlening 

die voortvloeit uit een storing van het telefoonnetwerk of de internetprovider van de gebruiker.  

Het bedrijf CAPRA en, in voorkomend geval, zijn filialen en/of partners, kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor eventuele schade, direct of indirect, die voort kan vloeien uit het gebruik van 

of de toegang tot deze Website.  

4.3. De gebruiker van de Website erkent dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt over de 

apparatuur die hij gebruikt om de Website te raadplegen en dat hij alle noodzakelijke maatregelen 

moet nemen om zijn eigen gegevens te beschermen.  

Het bedrijf CAPRA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade of een 

virus dat het computermateriaal of de computeruitrusting van de gebruiker kan beschadigen, na 

een gebruik of toegang tot de website of na het downloaden van mogelijke bestanden van de 

Website.  

4.4. De gegevens op deze Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ze zijn niet-

contractueel en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderd of 

gewijzigd worden.  

De gebruiker is overigens als enige aansprakelijk voor de gegevens en de websites die hij raadpleegt. 

Tot slot erkent de gebruiker van de Website dat hij aansprakelijk blijft voor om het even welke 

schade die aan hem, aan derden en / of aan zijn uitrusting veroorzaakt wordt door de Website te 

gebruiken of te raadplegen.  
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5. COOKIES 

Tijdens het raadplegen van de Website www.capra.be worden er cookies bijgehouden op uw 
computer, mobiele telefoon of tablet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer 
bijgehouden wordt wanneer u de Website bezoekt of een advertentie raadpleegt. Ze dienen vooral 
om gegevens te verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag op de Website en, indien van 
toepassing, om u persoonlijke diensten aan te bieden.  

Algemeen genomen hebben de ‘cookies’ die via de website www.capra.be worden opgeslagen één 
van de volgende functies: 

– Een eerste functie betreft het ‘in stand houden van een applicatie’, waarmee wordt bedoeld dat 
u, telkens wanneer u de website bezoekt, de website kan gebruiken in de instellingen die u gekozen 
hebt. Deze functie wordt gebruikt door de zogenaamde ‘taalcookie’. Deze ‘cookie’ heeft een 
permanent karakter en maakt het mogelijk om een vaste taal op te slaan waarin u de website 
www.capra.bebezoekt. Wanneer u de Website op een later tijdstip bezoekt, zal deze steeds 
weergegeven worden in de taal die u initieel gekozen heeft. 

– De tweede functie betreft het analytisch volgen van het traject van de gebruiker op de Website. 

De ‘cookie’ slaat gegevens op betreffende de navigatie van uw computer op de Website (de 
bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip van raadpleging, de soort browser, enz.); dit maakt het 
mogelijk om statistische verslagen op te maken van het bezoek aan de Website. Met deze ‘cookie’ 
worden geen identificeerbare persoonsgegevens opgeslagen. 

Instellen van de parameters van uw internetbrowser 

Door verder te surfen op de Website www.capra.be gaat u ermee akkoord dat er cookies of andere 
identificatiemiddelen op uw toestel worden bijgehouden. 

U kunt ervoor kiezen om gewaarschuwd te worden als u ‘cookies’ ontvangt of u kunt zich verzetten 
tegen het opslaan van ‘cookies’ door uw internetbrowser in die zin in te stellen. Daarnaast kunt u 
reeds opgeslagen ‘cookies’ ook verwijderen. Indien u van mening bent dat de ‘cookies’ een inbreuk 
op uw privacy vormen, raden wij u aan uw browser te configureren zodat u gewaarschuwd wordt 
over de aanwezigheid van ‘cookies’ of u de kans krijgt om deze te blokkeren of reeds opgeslagen 
“cookies” te verwijderen.  

Hieronder vindt u de procedure om uw voorkeuren betreffende cookies te wijzigen en controleren: 

Het instellen van elke internetbrowser is anders. Raadpleeg het helpmenu van uw browser om te 
weten op welke manier u uw voorkeuren voor cookies kunt wijzigen.  

Hieronder vindt u de procedure voor de belangrijkste internetbrowsers:  
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 Indien u de browser Internet Explorergebruikt 
1. Open het menu ‘Extra’ en klik op ‘Internetopties’; 
2. Klik op het tabblad ‘Privacy’. U ziet zes verschillende privacyparameters die u de mogelijkheid 
geven om het aantal bewaarde cookies te controleren: Alle cookies blokkeren, Hoog, Normaal Hoog, 
Normaal (standaard ingesteld), Zwak en Alle cookies accepteren.  
 

 Indien u de browser Mozilla Firefoxgebruikt 
1. Open het menu ‘Extra’ en klik op ‘Opties’; 
2. Selecteer het tabblad ‘Privacy’ in het venster ‘Opties’; 
3. Selecteer in het afrolmenu de functie ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’; 
Hier ziet u de opties voor de cookies en kunt u ervoor kiezen deze toe te laten of te weigeren door 
het gepaste vakje aan te vinken. 
 

 Indien u de browser Safarigebruikt 
1. Selecteer in het afrolmenu de optie ‘Voorkeuren’; 
2. Klik op ‘Veiligheid’; 
3. Klik op ‘Cookies weergeven’; 
4. Selecteer de optie die u wenst in het menu ‘Cookies aanvaarden’. 
 

 Indien u de browser Google Chrome 
1. Selecteer in het menu ‘Instellingen’ de optie ‘Geavanceerde instellingen’ onderaan de 
pagina; 
2. Klik op de knop ‘Instellingen voor content’ in het menu ‘Privacy’; 
3. Het menu bovenaan de pagina vertelt u meer over cookies en geeft u de mogelijkheid om 
de door u gewenste cookies bij te houden. U kunt er eveneens reeds opgeslagen cookies 
verwijderen. 
 
• De ‘Flash’©-cookies van ‘Adobe Flash Player’ 
‘Adobe Flash Player’© is een computertoepassing waarmee snel dynamische content kan worden 
ontwikkeld met behulp van de computertaal "Flash". Flash (en applicaties van hetzelfde type) 
onthoudt de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze content dankzij een technologie die 
gelijkaardig is aan cookies. Daarentegen beheert ‘Adobe Flash Player’© deze informatie en uw 
keuze via een andere interface dan de interface van uw browsersoftware. Voor zover uw toestel 
content kan weergeven die ontwikkeld werd in Flash, nodigen wij u uit uw beheertools voor Flash-
cookies te activeren. Dat kan rechtstreeks via de website van Adobe: http://www.adobe.com/nl/. 
(Tabblad Cookies) 
 

Cookies worden dertien maanden bewaard. Indien de gebruiker na die periode geen toestemming 
meer geeft, zullen de gegevens worden verwijderd. 

6. WIJZIGING VAN DE AGV 

Het bedrijf CAPRA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande 
kennisgeving de huidige AGV te wijzigen. Die wijzigingen zullen in werking treden zodra ze online 



 

gepubliceerd worden. De gebruikers dienen dus regelmatig die AGV te raadplegen om kennis te 
nemen van eventueel aangebrachte wijzigingen. 

7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Voor de Website en de huidige wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden is enkel de 
Belgische wet van toepassing. Enkel de Franstalige rechtbanken en hoven van BRUSSEL zijn bevoegd. 

COPYRIGHT© CAPRA 2017 

Datum laatste aanpassing: 25 oktober 2017 

 


