Algemene voorwaarden website ELATICO24.BE
Door op eender welke wijze gebruik te maken van onze website ELATICO24.BE , verklaart u akkoord te gaan met alle hieronder opgesomde voorwaarden. Indien u niet
akkoord bent met deze voorwaarden, dient u de website onmiddellijk te verlaten.
Contact
ELATICO24.BE
Sparrenweg 93 - Tessenderlo
Website
De website van ELATICO24.BE is toegankelijk via www.ELATICO24.BE en haar subdomeinen. De externe links van bedrijven en/of particulieren die op deze sites geplaatst
zijn, worden enkel ter informatie meegegeven en verbinden ELATICO24.BE op geen enkele wijze met de betrokken eigenaars van deze links.
Bezoeken op ELATICO24.BE
Na in het invullen en verzenden van ons contactformulier op de website, worden een aantal gegevens op de server van ELATICO24.BE waaronder naam, voornaam,
emailadres, telefoonnummer bewaard.
Deze persoonlijke gegevens dienen enkel voor intern gebruik en worden in geen enkel geval doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen. Ze zullen evenmin
aangewend worden voor het voeren van publicitaire campagnes. U kan steeds uw gegevens laten verwijderen uit ons adressenbestand door eenvoudig een mail te sturen
naar info@ELATICO24.BE met de aanvraag voor aanpassing of verwijdering.
Al uw persoonlijke gegevens in onze actieve database worden op dat moment gewist en niet verder gebruikt. Het is echter technisch niet mogelijk om eventuele bestaande
records in inactieve databases (bvb. in geval van een backup op CD-rom van onze bestanden) te wissen.
Informatie op de site
Alle informatie op de site van ELATICO24.BE wordt ter goeder trouw gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie. Zo u hierover klachten
heeft, kan dit onmiddellijk gemeld worden aan ons als eigenaar via het emailadres info@ELATICO24.BE
Wij zullen dan alles in het werk stellen om uw klacht te onderzoeken en indien nodig aangepaste wijzigingen doorvoeren. Niettemin doen wij er alles aan om de inhoud van
webpagina’s, productfiches e.d. correct weer te geven.
Afbeeldingen op de website worden gegeven ter illustratie, maar kunnen soms afwijken van de reële situatie. Wij putten zoveel mogelijk uit ons eigen assortiment aan
afbeeldingen of deze dewelke gratis worden aangeboden op het internet. Zo er hieromtrent klachten zijn kan u zich steeds wenden tot ELATICO24.BE via email of telefoon,
vermeld op onze website.
Informatie aanvragen
Ieder bezoeker van ELATICO24.BE kan vrijblijvend informatie aanvragen via het contactformulier op onze website of telefonisch. Reserveren via de website is mogelijk via
het contactformulier maar pas definitief wanneer u daartoe bevestiging heeft gekregen. Een persoonlijk contact en afspraak is hierbij aangewezen.
Voorwaarden
Aan het huren van het appartement zijn voorwaarden aan verbonden. Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op onze website http://www.ELATICO24.BE
Onderverhuring
Is niet toegelaten zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars
Geschillen
Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk, via email of door middel van een aangetekende brief te worden meegedeeld. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte
en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.
In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

