
PROCLAIMER 

“Genieten op 2 Wielen” is een website van Herman De Wulf, Waterkasteelstraat 
4/506 te 8370 Blankenberge. Via dit digitaal platform willen wij u snel en 
eenvoudig informeren over het fietsaanbod in Vlaanderen en daarrond en onze 
persoonlijke ervaringen met deze routes. We doen er alles aan om de informatie 
actueel en juist te houden. Door de toegang tot en het gebruik van deze website 
verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, 
alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen 
behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik 
te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel 
recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook 
verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of 
te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-
commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te 
verspreiden, over te dragen of te verkopen. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet 
aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een 
persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden 
beschouwd. De inhoud van deze site is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en 
beoordelingen. Het kan gebeuren dat gebeurtenissen niet in de originele 
chronologie worden weergeven, dat citaten niet woordelijk worden overgenomen 
of dat getuigenissen onder een pseudoniem worden gepubliceerd.  

“Genieten op 2 Wielen” levert grote inspanningen om volledige, juiste, 
nauwkeurige en actuele informatie te leveren. Indien de verstrekte informatie 
toch nog onjuistheden zou bevatten, zal “Genieten op 2 Wielen” de grootst 
mogelijke inspanning leveren om die zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u 
onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking 
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
 
“Genieten op 2 Wielen” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse 
of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze 
site. De inhoud van de site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving 
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De website kan hyperlinks bevatten 
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. “Genieten op 2 Wielen” 
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. 



“Genieten op 2 Wielen” geeft geen garanties voor de goede werking van de 
website en 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. 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door 
elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige 
verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw 
computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de 
vertrouwelijkheid ervan. 

Bescherming van de persoonsgegevens, sttaistieken en cookies 

Raadpleeg het privacy&cookies.


