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Algemene voorwaarden
Artikel 1. Voorwerp

Dit document bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie
en diensten aangeboden door de verenigingendatabank en haar websites. De accounthouder gebruiker en/of
bezoeker van deze sites en van diensten die door de sites aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben
met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2. Aansprakelijkheid

Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (hierna: Stad Antwerpen) kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt
zowel voor informatie en commentaar die door Stad Antwerpen zelf op de site werd geplaatst, alsook voor
informatie afkomstig van gebruikers.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de sites van Stad Antwerpen geven geen recht op een financiële of
andere compensatie. Stad Antwerpen is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden
directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar
nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Stad Antwerpen biedt de websites uitdrukkelijk aan "zoals ze zijn". Voor de technische realisatie ervan wordt
beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Stad Antwerpen kan evenwel niet aansprakelijk gesteld
worden voor het (tijdelijk) uitvallen, het eventueel disfunctioneren van het systeem, of het al dan niet opnemen
van informatie.
Stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Stad Antwerpen
oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Stad Antwerpen de
elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Stad
Antwerpen en de eigenaars van deze sites.
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De informatie op de site wordt continu gewijzigd. Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor op elk moment
verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden.
Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...)
eigendom zijn en blijven van Stad Antwerpen of van de toeleveranciers. De inhoud van de site mag gebruikt
worden voor reproductie en verspreiding mits bronvermelding, doch niet voor verkoop, publicatie of
commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stad Antwerpen . Het is toegelaten
om deze informatie elektronisch op te slaan, doch verboden deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het
opslaan van informatie van de verenigingendatabank site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van
het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.
Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn
auteursrechtelijk beschermd. U kan de teksten en illustraties gebruiken, verspreiden en afdrukken voor privé en
educatief gebruik. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke originele bron die
telkens bij het item vermeld is. U kan reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke
originele bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet
toegestaan is.
Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Stad Antwerpen verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te
garanderen. Deze informatie kan door Stad Antwerpen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of
om contact op te nemen omtrent een evenement of aangaande een door u aangeleverde informatie. Stad
Antwerpen registreert ook uw Rijksregisternummer om de uniciteit van uw persoonsgegevens te kunnen
garanderen. Steden en gemeenten zijn ingevolge het Koninklijk Besluit van 30 augustus 1985 gemachtigd om
het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. Stad Antwerpen verbindt er zich echter toe deze
gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.
Stad Antwerpen verzamelt ook informatie in log-files. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden,
om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen.
Stad Antwerpen maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de
gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken en de structuur ervan te
personaliseren). Wijzigingen aan de Stad Antwerpen Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan
de gebruikers meegedeeld worden via de website.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op
verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Stad
Antwerpen is verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens. De individuele e-mail adressen
die bezoekers ons bezorgen, worden opgeslagen omwille van de nieuwsbrief. Om uit de database verwijderd te
worden kan de gebruiker zich uitschrijven via de website of via de voetnoot van de nieuwsbrief. De gebruiker
kan zijn/haar persoonsgegevens ten allen tijde kosteloos inkijken door een eenvoudig verzoek te richten aan
mantis@stad.antwerpen.be.
Artikel 5. Aanmaak en beheer van een account
5.1. De bepalingen

Dit artikel bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de geregistreerde gebruiker van de
diensten van de verenigingendatabank (hierna genoemd de accounthouder / de account) aangeboden door Stad
Antwerpen en in detail werden opgenomen op de pagina “Uw profiel”.
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5.2. De aanvraagprocedure

De account komt tot stand na het vervolledigen van de account aanvraagprocedure en vervolgens na validatie
ervan. Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor een accountaanvraag te weigeren, zonder hiervoor een
motivering verschuldigd te zijn. De account treedt in werking op datum van validatie van de account en loopt
voor onbepaalde duur.
5.3. Het persoonlijke karakter

De account is persoonlijk en onoverdraagbaar, en alleen de houder van de account is en blijft gerechtigd op, en
verantwoordelijk voor zijn gebruik. De account kan in geen enkel geval beschouwd worden als een
vennootschap, associatie, joint venture of enig andere samenwerking tussen partijen, noch zal één partij
beschouwd worden als de agent of werknemer van de andere. De accounthouder kan wel gekoppeld worden aan
zijn of haar vereniging en als dusdanig optreden namens zijn/haar vereniging. Dit ontslaat de accounthouder niet
van de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van deze algemene voorwaarden.
5.4. Voorwaarden accountaanvraag

Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor de voorwaarden tot aanvraag van de accounts te allen tijde te
wijzigen. Dit geldt niet voor lopende accounts.
5.5. Defecten

Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor defecten, storingen of vertragingen bij het
verstrekken van de informatie, noch voor tekortkomingen die te wijten zijn aan factoren die aan de controle van
Stad Antwerpen ontsnappen, zoals onder meer problemen die te wijten zouden zijn aan het netwerk Internet.
Technische defecten aan computer, modem of telefoonlijn vallen evenmin onder de verantwoordelijkheid van
Stad Antwerpen .
5.6. Betrouwbaarheid

Stad Antwerpen verbindt zich ertoe, bij wijze van middelenverbintenis, zich in te spannen om informatie te
verstrekken die zo objectief en betrouwbaar mogelijk is. Stad Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade, van welke aard ook, ontstaan door deze informatie of het gebruik ervan.
5.7. Netiquette

Als gebruiker van de sites van Stad Antwerpen verbindt de accounthouder er zich toe enkel relevante informatie
en berichten te versturen naar de site. De accounthouder zal hierbij de algemene beginselen van “Netiquette”
respecteren. Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik, en eenzijdig informatie die
wordt ingegeven te weigeren of op te nemen, en dit zonder kennisgeving of motivering. Dit geldt in het
bijzonder voor informatie die in strijd is met de goede zeden en/of verboden zijn (bv. pornografisch, racistisch,
...). De informatieaanbieder garandeert dat zijn mededelingen (zowel tekst- en fotografisch materiaal) vrij zijn
van rechten.
5.8. Privacy & persoonlijke levenssfeer

De accounthouder verbindt zich ertoe Stad Antwerpen onmiddellijk per e-mail te verwittigen van elke wijziging
met betrekking tot de bij de aanvraag van de account verstrekte informatie, o.a. elke adreswijziging, elke
wijziging van de maatschappelijke zetel, van de juridische vorm, of van de naam van de vennootschap. De
houder van de account machtigt Stad Antwerpen om zijn gegevens, met inbegrip van de persoonlijke gegevens
die hij aan Stad Antwerpen overmaakte, voor doeleinden van interne organisatie en administratie te verwerken in
het gegevensbestand van Stad Antwerpen. De accounthouder kan, mits aanvraag per e-mail, de gegevens die
hem aanbelangen opvragen en desgevallend wijzigen, conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
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5.9. Gebruikersnaam & wachtwoord

Stad Antwerpen verbindt er zich toe om alle gegevens die door de accounthouder werden verstrekt aan Stad
Antwerpen strikt vertrouwelijk te behandelen. De gegevens van de accounthouder zijn beschermd door de unieke
gebruikersnaam en wachtwoord die bij de activatie door de accounthouder werd aangemaakt.
5.10. Overmacht

Naast de gevallen van overmacht kan Stad Antwerpen onmiddellijk, zonder vooropzeg of schadevergoeding, de
uitvoering van de overeenkomst opschorten indien dit technisch gezien noodzakelijk is voor de uitbating van de
dienst. Stad Antwerpen verbindt zich ertoe in de mate van het mogelijke de accounthouders hiervan op elke
gepaste wijze te verwittigen.
5.11. Wijzigingen

Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen
bekend gemaakt worden minstens dertig dagen voor ze van kracht worden. Wanneer de accounthouder de
nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, zal zijn/haar account door de stad opgezegd worden. De accounthouder kan
de account ten allen tijde en kosteloos opzeggen door een eenvoudig verzoek te richten aan
mantis@stad.antwerpen.be.
Stad Antwerpen behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze algemene voorwaarden te wijzigen. De
geamendeerde voorwaarden zullen bekend gemaakt worden op de sites (https://sport.csjdatabank.be
https://cultuur.csjdatabank.be/
https://jeugd.csjdatabank.be/
https://samenleven.csjdatabank.be/
https://uitleendienst.csjdatabank.be/) en zal in dat geval automatisch van kracht worden dertig dagen na de
initiële bekendmaking.
5.12. Nietigheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden volgens de wet nietig zouden zijn, doet
dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, tenzij de onderlinge samenhang zich hiertegen zou
verzetten. Enkel de nietige bepalingen zullen dan als niet geschreven worden beschouwd.
Artikel 6. Exoneratieclausule

De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen...) op deze website heeft geen officieel
karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij
anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan Stad Antwerpen niet garanderen dat de informatie op deze
website actueel, juist en volledig is.
Stad Antwerpen is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze
website. De meerderheid van de documenten en eventuele multimediasequenties op deze website bevatten
verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de
juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door Stad Antwerpen gegarandeerd
worden en Stad Antwerpen kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van
eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de
gegevens op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Artikel 7. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden
rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van
Antwerpen bevoegd.
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