
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden  
voor adverteerders (al dan niet betalend) op de site www.kinderenwelkom.be 
 
 
Hierbij verklaar ik mijn akkoord met volgende voorwaarden : 

- mijn zaak kindvriendelijk is 
- de noodzakelijke gegevens zal bezorgen aan T&T-Graphics opdat mijn zaak op de juiste manier 

weergegeven wordt op de site www.kinderenwelkom.be (formule 3 & 4) 
- na mijn goedkeuring van het voorontwerp, T&T-Graphics niet aansprakelijk is voor schade die is 

ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via 
www.kinderenwelkom.be aangeboden informatie. (formule 3 & 4) 

-  ik op de hoogte ben dat deze inschrijving jaarlijks automatisch hernieuwd wordt, doch schriftelijk (op 
onderstaand adres) opzegbaar minstens 1 maand voor de vervaldatum  

- bij enig misbruik mag T&T-Graphics zonder mijn toelating mijn zaak van de site afhalen 
- bij het niet betalen van de verlengingen binnen de afgesproken periode, T&T-Graphics mijn zaak van de 

site afhaalt. 
- De handelaars die gratis vermeld staan, blijven staan totdat de handelaar in kwestie zijn verwijdering 

schriftelijk vraagt. 
- T&T-Graphics niet aansprakelijk kan gesteld worden bij het foutief doorgeven van informatie 

voortkomend van derden, dmv een tip bij voorbeeld. 
- T&T-Graphics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van 

de www.kinderenwelkom.be en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke 
gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. 
Opdrachtgever vrijwaart T&T-Graphics voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de 
teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.  

- T&T-Graphics is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te 
stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde 
onderhoud of voor de noodzakelijk door T&T-Graphics te verrichten aanpassingen of verbeteringen van 
het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens T&T-
Graphics ontstaat.  

- T&T-Graphics is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar 
zijn van www.kinderenwelkom.be voor de gebruiker.  

- T&T-Graphics is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op www.kinderenwelkom.be vermelde 
organisaties, bedrijven c.q. opdrachtgevers.  

 

Uw looptijd van 12 of 24 maanden vangt aan op de eerste van de maand die volgt 

na uw goedkeuring dat wij de informatie op onze site mogen plaatsen. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Luc De Ridder 

Initiatiefnemer "Kinderen Welkom" 
 
www.kinderenwelkom.be 
info@kinderenwelkom.be 
 
in naam van T&T-Graphics 
Langeveldstraat 71 
1745 Opwijk 
 0475 / 82 20 00 


