Deze website wordt onderhouden door HaloEurope.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van
Inoviniti Van den Bergh G.C.V. ,Hogenstraat 10a 3440
Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te
Leuven.
Merken en auteursrecht.
De rechten op woordmerken, logo’s, beeldmerken,
handelsnamen, verpakkingsontwerpen of andere
intellectuele eigendom op deze website zijn eigendom
van Halo-benelux.com en of verbonden
vennootschappen, licentienemers of derden die aan
Halo-benelux.com een licentie hebben verstrekt. Het is
niet toegestaan een of meer van deze merken, logo's,
handelsnamen, verpakkingsontwerpen en andere
intellectuele eigendom op de eigen website te zetten of
anderszins te gebruiken, voor welk doel dan ook, zonder
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Halobenelux.com.
De informatie, beelden, foto’s en illustraties op deze
website en de vormgeving van deze website zijn
auteursrechtelijk beschermd. Behoudens wettelijke
uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van
deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt. Het downloaden en bekijken van de website
en het maken van prints voor eigen individueel, nietcommercieel gebruik is wel toegestaan.
Aansprakelijkheid:

Halo-benelux.com geeft geen enkel garanties met
betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de weergegeven informatie op deze website. Halobenelux.com ( a department from Inoviniti GCV) kan
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de
rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele gevolgen
van de toegang tot of het gebruik van deze website, de
inhoud en de volledigheid van de weergegeven
informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie
op deze website. Inoviniti GCV en Halo-benelux.com,
Halo-Europe.com, heeft een het recht om het materiaal
op onze website ten allen tijde te wijzigen en om
producten in te trekken te wijzigen waarnaar op deze
website wordt verwezen.

De geleverde Halo's worden door u geplaatst en met
eigen verantwoordelijkheid voor de veilgheid, als er een
bougie door de piston word geduwd was deze al van in
den beginne te lang, en hebt u verwaarloosd deze na te
kijken op lengte, zo kunnen wij nooit vantwwoordelijk
worden geacht, daar een revisie en vlakken van
culassen de Halo bougie meer naar de piston brengt, en
wie weet ooit eens een andere motor in gezet werd,
waarvan u zelfs niet eens kennis van hebt.
De Lpg leverancier heeft in de zomer nog wat liggen aan
Winter Lpg en wil die nu kwijt, uw motor hitte gaat

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar
de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis
word meer dan 100°heter en onze Halo bougie kan daar
niets aan veranderen, alle bougies gaan vroegtijdig
defect , en dit gebeurd en wij kunnen daarin geen enkele
verantwoordelijkheid nemen, noch een garantie op
levenstermijn kunnen garanderen, daar dit geenszins
een mankement is of was van de Halo bougie.
Hyperlinks naar deze website zijn verboden, behoudens
de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke
toestemming van Halo-Europe.com, Halo-Benelux.com.
Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en
materialen die u vrijwillig aan ons toestuurt (al dan niet
per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op nietconfidentiële basis en mogen door ons zonder uw
toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle
gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en
rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op
rechten van derden.
Privacy verklaring
Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in
van alle voorwaarden en verklaringen die hieronder
worden meegedeeld.
Inoviniti G.C.V en haar afdeling Halo-benelux.com HaloEurope.com, respecteert de privacy van alle gebruikers
van haar website, in overeenstemming met de wet van 8
december 1992.

Gebruikt uw gegevens voor:
het toezenden van informatie [op uw verzoek] over haar
producten, diensten, speciale aanbiedingen en acties.
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten
door een e-mail te sturen naar ons of een brief te sturen
naar Halo-Europe.com en of Halo-benelux.com Inoviniti
Van den Bergh GCV Hogenstraat 10 a, Zoutleeuw.
Voorts worden demografische en andere gegevens
verzameld voor marktonderzoek, advertenties en
promotionele doeleinden. U heeft het recht u te
verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor
direct marketing.
Overdracht aan derden:
Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden
zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op
grond van een wettelijke verplichting.
De website kan informatie bevatten over promotie die
Halo-benelux.com. gezamenlijk met andere
ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en
andere informatie in het kader van een dergelijke actie
verstrekt, dan mag deze informatie met uw
voorafgaande toestemming aan de deelnemende
onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming
u haar diensten en producten kan aanbieden.
Cookie:

Halo-benelux.com evenals alle anderen sites maakt
gebruik van cookie. Dit zijn kleine stukjes technische
informatie die door uw browser worden opgeslagen op
uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u
tijdens uw bezoek aan de website geen cookie ontvangt.
In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik
kunt maken van alle mogelijkheden van de website.
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant
van uw browser. Kijk op
http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor
informatie van Microsoft Internet Explorer over cookie.
Uw rechten:
De persoonsgegevens die in bestanden worden
opgeslagen, worden door ons en haar partners enkel
gebruikt om u op de hoogte te houden van hun
commerciële activiteiten en om u in staat te stellen
geïnformeerd te blijven en deel te nemen aan hun
verschillende acties. U aanvaardt dat uw gegevens door
Halo-benelux.com en Inoviniti GCV verwerkt worden
voor direct marketing en promotiedoeleinden.
Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het
recht u te verzetten tegen de verwerking van uw
gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie
en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende
brief gericht aan Inoviniti GCV V.,ter attentie van de
Consumentendienst, Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw,
of per e-mail : Halo-benelux.com alsook Halo-

Europe.com u geen informatie meer wenst te ontvangen
m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen
heeft betreffende de verwerking van uw gegevens,
gelieve ons dit dan te laten weten.
De meester van het bestand is Inoviniti G.C.V
Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, Brussels, Belgium,
Europe.
Wijzigingen:
Halo-benelux.com Halo-Europe.com, en Inoviniti GCV.
behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring /
juridische verklaring aan te passen. Iedere aanpassing
zal op deze pagina gepubliceerd worden.
In geval van geschil van welke aard dan ook, is enkel de
Belgische wetgeving van toepassing.

