
Voorafgaande opmerkingen 
 
De toegang tot en het gebruik van deze Internetsite worden door onderstaande algemene 
gebruiksvoorwaarden geregeld. Onderhavige gebruiksvoorwaarden bevatten de juridische informatie 
betreffende het bezoeken en gebruiken van de Internetsite, alsook een verklaring betreffende de 
intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de regelgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Wij verzoeken u onderstaande gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen 
vooraleer u de Internetsite bezoekt of er op een of andere manier gebruik van maakt. Door uw 
bezoek aan de Internetsite voort te zetten of door ze op een of andere manier te gebruiken, 
aanvaardt u onderhavige gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk. Indien u hinderlijke elementen 
tegenkomt bij het lezen van onderhavige voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud 
ervan, verzoeken wij u de Internetsite niet te bezoeken of te gebruiken. 
 
Definities 
In het kader van de toepassing van onderhavige gebruiksvoorwaarden hebben onderstaande termen 
volgende betekenis: 
● “Internetsite”: de webpagina’s van Clarity-upgrades die zich bevinden op het adres 
http://www.clarityupgrades.be 
● “De Gebruiker” of “u” en de daaruit voortvloeiende termen: iedereen die gebruik maakt of doet 
maken van de Internetsite en/of die bezoekt of doet bezoeken; 
● “Clarityupgrades.be”: de BVBA Clarity-Holacracy, eigenares van de domeinnaam, waarvan de 
maatschappelijke gegevens verder vermeld staan in onderhavige voorwaarden. 
 
Juridische informatie 
 
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Clarity-Holacracy 
Deze Internetsite (www.clarityupgrades.be) werd online geplaatst onder de verantwoordelijkheid 
van de BVBA van Belgisch recht Clarity-Holacracy, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 
aan de Camille Huysmanslaan 84, 2020 Antwerpen, België en die ingeschreven is in het Register van 
Rechtspersonen van Antwerpen onder het nummer BE 0671.559.407. 
E-mail: info@clarityupgrades.be 
Tel.: +32 486 622 662 
BTW: BE 457 350 545 
 
2. Toepassingsgebied 
Onderhavige gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder de bvba 
Clarity-Holacracy u toegang verleent tot haar Internetsite en tot de diensten die zij aanbiedt. 
Wanneer sommige gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijker of ruimer worden behandeld in een andere 
regelgevende tekst (zoals het gebruikerscontract) die ook op u van toepassing is, dan hebben de 
bepalingen van die andere tekst voorrang op die van onderhavige gebruiksvoorwaarden. 
 
3. Inhoud en gebruik van de Internetsites 
Als Gebruiker gaat u ermee akkoord dat u enkel op uw eigen risico gebruik maakt van de Internetsite 
of van de daarin vervatte informatie. De Internetsite en alle daarin vervatte informatie zijn als 
dusdanig beschikbaar “in de staat waarin ze zich bevinden”, zonder dat daaromtrent enige waarborg 
wordt geboden. 
De bvba Clarity-Holacracy getroost zich alle redelijke inspanningen om op de Internetsite juiste en 
geactualiseerde informatie te verstrekken. Wanneer de bvba Clarity-Holacracy wordt ingelicht over 
de eventuele aanwezigheid van vergissingen of onjuistheden op de Internetsite, zal zij alle redelijke 
inspanningen leveren om die zo vlug mogelijk te verhelpen. Ondanks al onze inspanningen kunnen er 
toch vergissingen en onjuistheden blijven bestaan. Clarityupgrades.be kan nooit garanderen dat de 



Internetsite wordt bijgewerkt en dat ze nooit en in geen enkele omstandigheid vergissingen zal 
bevatten. Daarom wordt het u als Gebruiker aanbevolen de informatie vooraf te controleren bij de 
derde betrokken partij die genoemde informatie leverde. 
Clarityupgrades.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eender welk nadeel dat u zou 
kunnen ondervinden als gevolg van verkeerde, onjuiste of ontbrekende informatie, noch als gevolg 
van een gebrek aan duidelijkheid op de Internetsite van Clarityupgrades.be of op een derde 
internetsite waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden of het 
op een andere wijze verkrijgen van informatie als gevolg van het gebruik van de Internetsite, 
uitsluitend op uw eigen initiatief en verantwoordelijkheid gebeurt. U bent als enige verantwoordelijk 
voor eventuele schade aan uw computer en voor eventueel verlies van gegevens als gevolg van het 
downloaden van informatie. 
Als Gebruiker gaat u er bijgevolg mee akkoord dat: 
● de Internetsite algemeen van aard is en niet dient om tegemoet te komen aan de specifieke 
situatie van een natuurlijk of rechtspersoon; 
● er wordt soms verwezen naar internetsites van derden, waarover Clarityupgrades.be geen enkele 
controle heeft en waarvoor ze bijgevolg alle aansprakelijkheid afwijst; 
● de Internetsite bevat geen enkele offerte die een of ander contract kan vormen door het loutere 
aanvaarden ervan door de Gebruiker. 
Wanneer u geen rekening hebt gehouden met bovenstaande beperkingen, kunt u de bvba 
Clarity-Holacracy dus niet aansprakelijk stellen voor een of ander nadeel als gevolg van het gebruik 
van de Internetsite. 
 
4. Links naar externe webpagina’s 
Wanneer wij worden geïnformeerd over de aanwezigheid van een eventueel schadelijke inhoud 
achter een link, wordt die link onmiddellijk onderzocht en desgevallend verwijderd. 
 
5. Wijzigingen aan de Internetsite 
Clarityupgrades.be heeft het recht de op de Internetsite aanwezige informatie op eender welk 
moment te wijzigen, aan te passen en bij te werken, alsook de bepalingen van onderhavige 
voorwaarden te veranderen. U dient dus geregeld de bepalingen, voorwaarden, berichten en 
eventuele bijkomende voorwaarden betreffende de Internetsite te overlopen. Indien u de 
Internetsite blijft gebruiken na het van kracht worden van genoemde wijzigingen, wordt u geacht die 
wijzigingen te hebben aanvaard. Bovendien wijst de bvba Clarity-Holacracy elke vorm van 
aansprakelijkheid af voor eventuele nadelige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit 
wijzigingen die aan de inhoud van de Internetsite of aan onderhavige voorwaarden werden 
aangebracht. 
 
6. Werking van de Internetsite 
Clarityupgrades.be stelt alles in het werk om de Internetsite zonder onderbreking ten dienste te 
stellen gedurende 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, alsook om ze met alle redelijke middelen te 
beschermen. Clarityupgrades.be gebruikt alle redelijke middelen om door technische vergissingen 
veroorzaakte hinder zoveel mogelijk te beperken. 
De bvba Clarity-Holacracy kan echter niet uitsluiten dat er zich verkeerde technische of ongewenste 
ingrepen voordoen en dat de Site door virussen wordt besmet. Daarom kan Clarityupgrades.be u niet 
garanderen dat de toegang tot de Internetsite nooit op een of andere manier zal worden 
onderbroken of verstoord. Bijgevolg kunt u de bvba Clarity-Holacracy niet aansprakelijk stellen voor 
dergelijke storingen, vergissingen, incidenten en problemen die zouden kunnen voortvloeien uit 
eender welk gebruik van de Internetsite of van de internetsite van een derde waarnaar wordt 
verwezen. Bovendien erkent u dat de bvba Clarity-Holacracy het recht heeft de toegang tot de 
Internetsite op eender welk moment en zonder verwittiging te onderbreken om eventuele gevallen 
van misbruik of fraude op te sporen of te verhinderen, alsook om eventuele technische of 



operationele storingen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn ook nodig om wijzigingen of 
verbeteringen aan de Internetsite aan te brengen, alsmede om te zorgen voor een geregeld technisch 
onderhoud en voor het bijwerken van de informatie. U kunt de bvba Clarity-Holacracy niet 
aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die wordt geleden naar aanleiding van 
dergelijke onderbreking. 
 
7. Uw verplichtingen als Gebruiker 
Behoudens de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden verbindt u zich als Gebruiker meer 
bepaald tot het volgende: 
● de Internetsite te gebruiken als een goede huisvader, dat wil zeggen op redelijke wijze; 
● de Site niet te gebruiken op een manier die strijdig is met onderhavige gebruiksvoorwaarden; 
● vermijden schade te berokkenen door onvoorzichtig gebruik van de Internetsite of van de inhoud 
ervan, door ongeoorloofde wijzigingen aan de Site aan te brengen, door storingen te veroorzaken, 
door de Internetsite tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen of door op een of andere manier bij 
te dragen tot incidenten die schade berokkenen aan Clarityupgrades.be of aan derden; 
● de Internetsite niet te gebruiken voor illegale doeleinden, voor schendingen van de openbare 
orde en de goede zeden of met de bedoeling om schade te berokkenen aan de goede faam van de 
bvba Clarity-Holacracy, van de Internetsite of van derden; 
● aan de Internetsite geen andere internetsites toe te voegen evenmin als logo’s, foto’s of andere 
elementen en geen hyperlinks of verbindingen met andere internetsite aan te maken zonder de 
voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de bvba Clarity-Holacracy. 
Wanneer de bvba Clarity-Holacracy vaststelt of redelijkerwijze vermoedt dat u een van bovenstaande 
bepalingen of een of andere uit de andere gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichting hebt 
geschonden, heeft de bvba Clarity-Holacracy het recht u zonder voorafgaande waarschuwing de 
toegang tot de Internetsite te ontzeggen. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
U gaat ermee akkoord en erkent dat de Internetsite software, foto’s, afbeeldingen, grafieken, 
tekeningen, tekst en allerlei ander materieel (verder “Informatie” genoemd) kan bevatten, die 
beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht van de bvba Clarity-Holacracy of van derden. 
Als gebruiker krijgt u van de bvba Clarity-Holacracy een niet-exclusief recht om de Internetsite te 
gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden. Dit betekent dat u de Internetsite mag bezoeken en 
informatie mag downloaden, dat u kennis mag nemen van die informatie en ze mag weergeven en 
gebruiken in het kader van de op de Internetsite aangeboden diensten. Toegestaan gebruik van 
informatie impliceert dat de bron van die informatie altijd zichtbaar en duidelijk moet worden 
vermeld. Onder voorbehoud van wat voorafgaat, is het verboden de Internetsite en de inhoud ervan 
te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen en mee te delen aan 
het publiek, alsook op een of ander medium werkstukken te maken die op een of andere wijze 
geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van bovengenoemde elementen, zonder de voorafgaande, 
uitdrukkelijke en schriftgelijke toestemming van de bvba Clarity-Holacracy. 
 
Bescherming van persoonsgegevens 
Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Op 
de Internetsite vindt u onze regelgeving inzake respect van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Software om het tonen van publiciteit te verhinderen 
De uitgever behoudt zich het recht voor de toegang tot onderhavige Internetsite te verbieden aan 
Gebruikers die software benutten om het tonen van publiciteit op onderhavige Internetsite te 
verhinderen. 
 
Om contact met ons op te nemen 



Indien u meer uitleg of verduidelijking wenst betreffende onderhavige gebruiksvoorwaarden, 
verzoeken wij u een mail te sturen naar info@clarityupgrades.be of te telefoneren naar de heer 
Hendrik Deroo op het nummer +32 486 622 662. 
Wij stellen alles in het werk om misverstanden, klachten en technische of operationele problemen 
betreffende de Internetsite of de kwaliteit van de inhoud ervan binnen een redelijke termijn te 
verhelpen. 
 
Wettelijkheid van de gebruiksvoorwaarden 
De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden brengt de 
geldigheid, toepasbaarheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang. Indien 
één of meer bepalingen ongeldig worden geacht of verklaard op basis van een wet, een verordening 
of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de kracht en de draagwijdte van de 
andere bepalingen intact. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die 
de oorspronkelijke bedoelingen van de ongeldige bepaling zo goed mogelijk weergeven. 
De bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan wettelijke, 
regelgevende of dwingende bepalingen, en evenmin aan de bepalingen van openbare orde uit het 
Belgisch of Europees recht. Betreffende de toepasbaarheid van onderhavige gebruiksvoorwaarden en 
de verhouding ervan tot andere door clarityupgrades.be opgestelde juridische teksten, verwijzen we 
naar de bepalingen onder bovenstaand punt: 2. Toepassingsgebied. 
 
Geldend recht en bevoegde rechtbanken 
Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. De gebruiker gaat ermee akkoord 
dat enkel de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn om geschillen over de toepassing of 
de interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden te behandelen. 


