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BGS	  besteedt	  veel	  zorg	  aan	  de	  creatie	  van	  deze	  website,	  maar	  garandeert	  niet	  dat	  de	  informatie	  
actueel,	  correct	  en	  compleet	  is.	  BGS	  behoudt	  het	  recht	  om,	  zonder	  voorafgaande	  verwittiging,	  op	  
gelijk	  welk	  tijdstip	  informatie	  toe	  te	  voegen,	  te	  wijzigen	  of	  te	  verwijderen.	  

BGS	  kan	  in	  geen	  geval	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  de	  schade	  te	  wijten	  aan	  een	  rechtstreeks	  of	  
onrechtstreeks	  gebruik	  van	  de	  site.	  

Deze	  site	  bevat	  ook	  links	  naar	  andere	  websites.	  BGS	  kan	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  de	  
huidige	  of	  toekomstige	  inhoud	  van	  deze	  sites,	  noch	  voor	  de	  inhoud	  van	  externe	  sites	  die	  een	  link	  
maken	  naar	  de	  BGS	  site.	  

	  

Intellectueel	  eigendom	  

Copyright	  ©	  2014	  BGS	  vzw.	  Alle	  rechten	  voorbehouden.	  

De	  teksten,	  lay-‐out,	  afbeeldingen	  en	  andere	  items	  op	  deze	  site	  zijn	  onderworpen	  aan	  een	  copyright	  
en	  de	  bescherming	  van	  het	  intellectueel	  eigendom.	  Deze	  objecten	  mogen	  niet	  voor	  verspreiding	  
worden	  gekopieerd,	  ze	  mogen	  niet	  worden	  gewijzigd	  noch	  op	  een	  andere	  website	  worden	  geplaatst	  
of	  in	  gelijk	  welke	  andere	  vorm	  worden	  gepubliceerd	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toelating	  van	  
BGS.	  Deze	  site	  bevat	  mogelijk	  ook	  teksten,	  beelden	  en	  andere	  items	  die	  onderworpen	  zijn	  aan	  een	  
copyright	  van	  derden.	  BGS	  verleent	  geenszins	  de	  toestemming	  om	  haar	  intellectueel	  eigendom,	  
alsmede	  dat	  van	  derden,	  te	  gebruiken.	  

	  

Toepasselijk	  recht	  en	  bevoegde	  rechtbank	  

Ieder	  geschil	  met	  betrekking	  tot	  de	  www.bgs.org	  site	  valt	  onder	  de	  toepassing	  van	  de	  Belgische	  
wetgeving.	  In	  geval	  van	  geschil	  zijn	  enkel	  de	  Brusselse	  rechtbanken	  bevoegd.	  

	  


