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Gebruiksvoorwaarden website Verzekeringen PRECURA 

Algemene informatie  

Deze website is louter bedoeld als algemene informatiebron. Hij wordt beheerd door 
Verzekeringen PRECURA in samenwerking met externe partners. Personen die deze 
website gebruiken, gaan akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 

Gebruik van de website 

Verzekeringen PRECURA neemt alle maatregelen om een goed werkende website te 
hebben. Niettemin kan het gebeuren dat de website niet behoorlijk werkt, dat 
bepaalde gegevens verloren gaan of niet leesbaar zijn, dat bepaalde documenten 
tijdelijk niet beschikbaar zijn, enz., bijvoorbeeld door een virusinfectie. 

De gebruiker van deze website gebruikt de website op eigen risico. Verzekeringen 
PRECURA kan niet garanderen dat de website altijd (foutloos) werkt of vrij is van 
virussen en/of malware. Verzekeringen PRECURA aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor enig verlies dat of schade die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het 
gebruik van deze website of uit het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn ervan.  

Verzekeringen PRECURA kan op elk ogenblik de toegang tot de website tijdelijk 
onderbreken of zelfs voor een langere periode blokkeren bijvoorbeeld omdat zich een 
veiligheidsprobleem voordoet. Het tijdelijk onderbreken of zelfs voor een langere 
periode blokkeren van de website kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid 
voor de schade die daar eventueel zou kunnen uit voortvloeien. 

Betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie 

Verzekeringen PRECURA streeft naar een correcte, actuele en volledige informatie-
verschaffing, doch kan niet garanderen dat alle informatie op de website altijd 100% 
correct, actueel en volledig is. Verzekeringen PRECURA aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enig verlies dat of schade die zou voortvloeien uit beslissingen 
die genomen worden op basis van informatie op de website die incorrect, niet “up to 
date” en/of onvolledig zou zijn.  

De gebruikers van deze website zijn zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van de 
juistheid, het actueel zijn en de volledigheid van de informatie op deze website. 

De informatie op deze website kan door Verzekeringen PRECURA altijd worden 

gewijzigd en dit zonder enige  communicatie. 

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbeveling, een aanbod 
of het te koop aanbieden van verzekeringsproducten van Verzekeringen PRECURA.  
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Intellectuele eigendomsrechten  

Alle handelsmerken, wettelijk beschermde namen en logo’s op deze website zijn 
eigendom van Verzekeringen PRECURA. Het is verboden deze te gebruiken zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Verzekeringen PRECURA. 

De website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op de 
website, de inhoud ervan en de werken die deze bevat, zijn voorbehouden aan 
Verzekeringen PRECURA. De inhoud van de website mag uitsluitend voor privé-
doeleinden worden opgevraagd, gebruikt, opgeslagen en geprint.  

Het is verboden om de inhoud ervan te veranderen, de inhoud ervan te kopiëren, 
rond te sturen, te tonen of te publiceren voor publieke of commerciële doeleinden, 
de inhoud ervan te verkopen of in licentie te geven en de inhoud ervan aan te 
passen of toe te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verzekeringen PRECURA.  

Links naar andere websites 

Verzekeringen PRECURA heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van, de 
werking van of de toegang tot websites die via een link op deze website bereikbaar 
zijn.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Belgisch recht is van toepassing op deze website en/of het gebruik ervan.  

Mogelijke geschillen betreffende deze website en/of het gebruik ervan zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brussel.  


