Persoonsgegevens

Mentrix.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze
op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en
versturen van een formulier, of het verzenden van een
e-mail geeft een bezoeker Mentrix.be toestemming zijn
of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand
van Hullaertstraat 6, 9880 Aalter.
Te dien einde mag Mentrix.be deze persoonsgegevens
ook aan derden overmaken, indien de gebruiker bij zijn
registratie hiermee akkoord is gegaan. U heeft recht op
inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie
of verzet richten tot info@mentrix.be. Deze beschrijving is
comform met het verslag van artikel 29 van de Europese
Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij
verkeer van die gegevens.

Aansprakelijkheid van Mentrix.be

Informatie op de website
De informatie en diensten (“informatie”) die op of via
deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomen-

heden van allerlei aard bevatten.
Mentrix.be staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt
geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Mentrix.
be is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen.
Mentrix.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
Mentrix kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade
dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van Mentrix.be, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing
in de website.

Links

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van
derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier
naar verwijzen. Mentrix heeft geen zeggenschap over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in
geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het
plaatsen van links door Mentrix houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

