
Disclaimer 
Deze website wordt beheerd door Bel Nederland B.V., Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, 
(hierna: ‘Bel’) en verschaft u informatie over Port salut, één van de merken van Bel. Wanneer u deze 
website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, gaat u akkoord met deze voorwaarden zoals 
beschreven in deze disclaimer.  

Informatie 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om u informatie te verschaffen over La Vache qui 
rit. Bel besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via deze website verstrekte informatie. 
Ondanks dat Bel de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van 
deze website, wordt de inhoud door Bel geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande 
juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.  

Informatie van derden 
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld via een hyperlink of banner) bevatten naar andere 
websites. Dit dient slechts ter informatie en Bel is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere 
websites of voor de daarin opgenomen informatie. 

Intellectuele eigendomsrechten 
De auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de op deze website 
getoonde informatie, teksten, afbeeldingen, geluiden, software, merken, logo’s en ander materiaal zijn 
eigendom van Bel, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de 
betreffende eigenaar.  

De inhoud van (onderdelen van) deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële 
doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van (onderdelen van) deze website te verveelvoudigen 
of anderszins te gebruiken, bijvoorbeeld door het opslaan of reproduceren van (een deel van) de 
website, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of 
deeplinks tussen de website en een andere internetpagina, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Bel.  

Privacy  
Indien u op de website of op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door 
deelname aan een actie, is deze privacyregeling van toepassing en gaat u hiermee akkoord.  
In deze privacyregeling wordt beschreven op welke wijze Bel uw persoonsgegevens verwerkt.  
Uw persoonsgegevens worden allereerst verwerkt voor het doel waarvoor ze door u zijn verstrekt. 
Indien u bijvoorbeeld aan een actie meedoet, kan Bel u informeren of u tot de prijswinnaars behoort.  
Ook kan Bel u informeren over haar producten en activiteiten of over andere informatie die 
mogelijkerwijs interessant voor u is. Daarbij zal u te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om 
alsnog aan te geven dat u geen prijs meer stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen 
informatie van Bel meer wenst te ontvangen, kunt u toezending op ieder moment stoppen door een e-
mail te sturen naar portsalut-nl@groupe-bel.com  

Het kan voorkomen dat Bel de door u verstrekte persoonsgegevens aan derden ter beschikking stelt 
om deze voor Bel te verwerken. Dit zal dan altijd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Bel 
plaatsvinden. Ook zal Bel uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien u deelneemt aan een 
actie die Bel in samenwerking met deze derden organiseert. Tenslotte kan Bel uw persoonsgegevens 
verstrekken aan ondernemingen die aan haar gelieerd zijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die naar uw computer 
worden gestuurd, zodat het gebruik van de website vanaf uw computer in de toekomst wordt 
vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door deze op uw behoeften af te stemmen. Indien u geen cookies wenst 
te ontvangen, kunt u deze via uw internetbrowser blokkeren. 

Bezoekers aan de website die jonger zijn dan 16 jaar, mogen slechts persoonsgegevens aan Bel 
verstrekken, indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger 

Op deze disclaimer en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website, worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 
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Bel behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving, te 
wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruik maakt of blijft maken van deze website, bent u automatisch 
gebonden aan de gewijzigde disclaimer. Wij raden u dan ook aan deze disclaimer frequent te lezen 
indien u onze website bezoekt. 


