General terms and conditions - Disclaimer Musical Rainbows CVBA
Wettelijke informatie- Gebruiksovereenkomst
Deze website is eigendom van Musical Rainbows CVBA.
Musical Rainbows is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(CVBA) met maatschappelijke zetel te 8930 Menen, Groenestraat 58, en ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, Afd. Kortrijk met ondernemingsnummer
0666.956.657 (hierna “Musical Rainbows”).
Zij werd erkend overeenkomstig de Wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een
Nationale Raad voor de Coöperatie en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962 tot
vaststelling van de voorwaarden tot erkenning bij Ministerieel Besluit van 20 december
2016 (Belgisch Staatsblad 31 januari 2017) met ingang van 1 december 2016.
Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website
Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Door de toegang tot en
het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene voorwaarden. Musical Rainbows behoudt het recht zijn algemene voorwaarden
ten allen tijde aan te passen zonder enige aankondiging of kennisgeving. Aanpassingen
zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. De bedoeling van deze website is
uitsluitend om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten van Musical
Rainbows en om in te schrijven op aandelen van Musical Rainbows.
Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële
producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot
personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet
geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker beleggingsadvies te
verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.
Aankoop via de website van één of meerdere aandelen is ongeldig en zal geannuleerd
worden indien de te betalen sommen niet binnen de 4 dagen aangekomen zijn op de
rekening van Musical Rainbows cvba.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, productof bedrijfsnamen, teksten, beelden, fragmenten, e.d. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan Musical Rainbows of rechthoudende derden. Verspreiding,
reproductie, verkoop etc. van dit materiaal, in gelijk welke vorm is strikt verboden
zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Musical
Rainbows. Inbreuken op dit verbod kunnen burgerrechtelijk of strafrechtelijk worden
vervolgd.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. Deze is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Musical Rainbows
levert de grootste inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig en up-to-date te houden.
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Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking
gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien
bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Musical Rainbows dit zo
snel mogelijk rechtzetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via
de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Musical Rainbows kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Musical Rainbows geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op
geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Musical Rainbows kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het
gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,
met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging
van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten van of naar websites of pagina's van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Musical
Rainbows verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden
worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.
Privacybeleid
Musical Rainbows hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze
site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, wordt
de gebruiker in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie gevraagd.
Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen via deze website een aanvraag indienen
om in te schrijven op aandelen van Musical Rainbows en verstrekken daartoe persoonlijke
gegevens aan Musical Rainbows.
Deze informatie zal verder gebruikt worden om u op regelmatige basis op de hoogte te
houden van onze activiteiten of interessante aanbiedingen zodat u maximaal kan
profiteren van de voordelen verbonden aan de Musical Rainbows website en uw
lidmaatschap van Musical Rainbows. Behoudens schriftelijk verzet van uwentwege
kunnen uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden en gedeeld worden met
aan Musical Rainbows verbonden partners, bedrijven of contractueel verbonden partijen
zodat zij product- of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van
zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Musical Rainbows,
[correspondentieadres] of via info@musicalrainbows.be.

General terms and conditions - Disclaimer Musical Rainbows CVBA
Conform de wet op verwerking van de persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de
gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Musical Rainbows,
[correspondentieadres] of via info@musicalrainbows.be, gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de
gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Musical Rainbows kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van nietpersoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u
gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen
bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent
te optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden en dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de
terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het
surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u
toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer
een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.
Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website gebruikt
Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Google's privacy policy is
beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.
Community
Reacties op de website mogen geen inhoud bevatten die ongepast is of indruist tegen de
openbare orde en goede zeden, mag niet discrimineren of op enig andere wijze
onaanvaardbaar zijn in de democratische samenleving. Lasterlijke of beledigende
uitlatingen die de eer en goede naam van een persoon aantasten, stalken, spammen,
lastigvallen van andere gebruikers zijn niet toegestaan. De inhoud die gebruikers
plaatsen op het webplatform, weerspiegelt in geen geval de mening, de opinie of het
advies van Musical Rainbows. Als lid van de Musical Rainbows community mag u enkel
geoorloofde, niet-commerciële, persoonlijke berichten en informatie versturen en
ontvangen en is dus geen plaats voor promotie van activiteiten van andere organisaties
of evenementen.
Musical Rainbows kan zonder voorafgaande verwittiging en motivering onrechtmatige
berichten of informatie die een inbreuk vormen op de rechten van anderen en op de
Belgische wetgeving verwijderen. Op dezelfde wijze kan de gebruiker die zich niet aan de
regels hield de toegang tot de weblogs worden ontzegd. Problemen kunnen via
info@musicalrainbows.be worden gemeld.
Sommige delen van de site zijn enkel toegankelijk met een paswoord. In dit geval is zich
het verschaffen van toegang zonder paswoord ten strengste verboden. Indien de
gebruiker zijn paswoord ontvangen heeft, dient dit vertrouwelijk en geheim te blijven. Elk
gebruik van de site na het inloggen wordt gezien als gebruik door de eigenaar van het
paswoord. Musical Rainbows kan steeds en zonder kennisgave van enige reden het
paswoord desactiveren.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

