1. Definities:
• Website: onderwijs.flam3d.be, Flam3d.be, printers.flam3d.be en alle onderliggende
pagina’s;
• Gebruiker: bezoekers van de website;
• Bedrijf: Flam3D vzw, de bevoegde uitgever van de webpagina;
2. Intellectueel eigendom: Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en
zijn intellectueel eigendom van Flam3D vzw. Wil je één of meer zaken uit deze website
overnemen, dan is dat toegestaan op voorwaarde, dat je:
• vermeldt dat het artikel van Website komt, en/of
• vermeldt dat het artikel copyright van Flam3D vzw is, en/of
• een duidelijke en werkende link plaatst naar de website van Flam3D vzw (de link mag
geen affiliate-code bevatten).
3. Disclaimer: het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
• Flam3D vzw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website
regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website
onvolledig of verouderd is.
• Flam3D vzw geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de
informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
• Flam3D vzw biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende
niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt
geleden door het gebruik van onze website.
• Flam3D vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar
verwezen wordt.
• Flam3D vzw verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg.
Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden
ontleend.
• Flam3D vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het
gebruik van de informatie op onze website.
• Flam3D vzw zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen
of beëindigen. Flam3D vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.
• Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven
wordt op onze website.
4. Privacy Policy
• Gegevens van bezoekers
• Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Website
worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te
herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
• Flam3D vzw zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
• Cookies
• Flam3D vzw maakt mogelijks gebruik van functionele cookies om de functionaliteit
van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor wordt de site veel
gebruiksvriendelijker.
• De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij
kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat,
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niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke
websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan
verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers
geboden.
• Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de
browser.
• Flam3D vzw maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van
individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt
tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te
optimaliseren.
• Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Flam3D vzw.
De contactgegevens staan vermeld op de website.
• Disclaimer
Flam3D vzw is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op
de website is daarvoor afdoende.
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