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Intellectueel eigendom van de vennootschap Axxès:
De website www.axxes-bmap.com (de "Website") en de inhoud en tools ervan, zoals de
simulator, worden beschermd door de wetgeving op het intellectueel eigendom en vooral met
betrekking tot auteursrecht en merkenrecht.
De gebruiker kan de Website en/of de website-elementen uitsluitend voor eigen privé gebruik
weergeven en alleen voor het raadplegen van de Website. Het reproduceren van de hele
Website of een deel ervan, met name op papier of in een elektronisch bestand, online of
offline, door de gebruiker of voor andere doeleinden dan voor het eigen privé gebruik is
verboden, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap
Axxès. Inbreuk op deze bepalingen zal worden beschouwd als nabootsing, welk delict wordt
bestraft door het wetboek van intellectueel eigendom.
AANSPRAKELIJKHEID EN AAN AXXÈS TOEVERTROUWDE RECHTEN OVER DE
INHOUD:
1. Aansprakelijkheid van de vennootschap Axxès
Waarschuwing: De berekeningen van de simulator en de inhoud van de Website worden
uitsluitend ter informatie en indicatie aan de gebruiker gepresenteerd. Zo erkent en accepteert

de gebruiker dat deze simulaties en informatie onnauwkeurigheden kunnen bevatten en met
name niet hoeven overeen te komen met de bedragen van de heffingen, belastingen of
andere tolheffingen die de gebruiker daadwerkelijk moet betalen aan de bevoegde instanties.
Zo erkent en accepteert de gebruiker dat de vennootschap Axxès in geen geval aansprakelijk
zou kunnen worden gesteld in geval van eventuele onnauwkeurigheden of fouten op de
Website.
De gebruiker heeft ervan kennisgenomen dat de toegang tot de hele Website of een deel
ervan tijdelijk kan worden onderbroken of opgeschort door de vennootschap Axxès voor
onderhoud of correctiewerkzaamheden.
Bovendien, gelet op de risico's verbonden aan het internet, erkent en accepteert de gebruiker
dat de vennootschap Axxès niet aansprakelijk kan worden gehouden voor tijdelijke
onderbrekingen van de toegang tot de Website, voor fouten en bugs, en voor het frauduleus
binnendringen door een derde waarbij de op de Website beschikbaar gestelde informatie
werd gewijzigd en voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker.
2. Inhoud die door gebruikers wordt gepost op de Website:
Overdracht van rechten op de inhoud van gebruikers: Wanneer de gebruiker inhoud post
op de Website, accepteert de gebruiker dat de rechten op deze inhoud, in elk tot op heden
bestaand en toekomstig medium en met name op papier, in digitale, magnetische, optische of
videovorm (de "Opslagmedia"), zullen worden overgedragen aan de vennootschap Axxès.
De inhoud kan dienovereenkomstig worden benut voor de behoeften van de Website en voor
alle activiteiten van de vennootschap Axxès met name in de betrekkingen met zijn partners,
en zij kunnen met name worden:
-

gereproduceerd met enig procédé op alle Opslagmedia;
vertegenwoordigd ongeacht op welke manier op alle Opslagmedia;
aangepast en vertaald op alle Opslagmedia.

De gebruiker draagt deze rechten kosteloos over aan de vennootschap Axxès, voor de hele
wereld en voor de wettelijke duur van de rechten van intellectueel eigendom.
3. Aansprakelijkheid van de gebruikers:
De vennootschap Axxès herinnert de gebruiker eraan dat de inhoud die wordt gepost in
overeenstemming dient te zijn met de geldende wet- en regelgeving. Het is gebruikers met
name verboden om:
-

inhoud te verspreiden die inbreuk maakt op de rechten van intellectueel eigendom van
derden:
informatie te verspreiden aan de hand waarvan rechtspersonen direct of indirect
kunnen worden geïdentificeerd zonder hun goedkeuring;
ongepaste inhoud te verspreiden die lasterlijk, beledigend, pornografisch,
gewelddadig is of die aanzet tot discriminatie en geweld;
informatie te verspreiden van commerciële aard of die door de wet omkaderde
producten of diensten aanprijst zoals tabak, alcohol of andere substanties;
in het algemeen inhoud te verspreiden die inbreuk maakt op de openbare orde of op
de goede zeden.

PRIVACYBELEID
De op deze Website verzamelde informatie zal digitaal worden verwerkt in statistieken
evenals uw verzoeken om documentatie of informatie, met name in het kader van het gebruik

van de simulator.
Voor deze gegevensverwerking heeft de vennootschap Axxès aangifte gedaan bij het CNIL
(Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens).
Om de best mogelijke service te kunnen bieden aan de gebruiker, kan de vennootschap
Axxès gebruik maken van cookies-technologie, om het websitebezoek te meten.
Wij herinneren u eraan dat een cookie geen gebruikers kan identificeren. Maar een cookie
registreert informatie over de navigatie van de gebruikers in de Website op hun computer,
telefoon, tablet, of ander ingelogde voorwerp, en die betrekking heeft op de geraadpleegde
pagina's, de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van
raadpleging. De door de cookie verzamelde informatie zal worden uitgelezen bij de volgende
bezoeken van de gebruiker van de Website. De aan de hand van cookies verzamelde
informatie over het ingelogde voorwerp van de gebruiker zal 1 jaar lang worden bewaard.
De vennootschap Axxès herinnert de gebruiker eraan dat de informatie die betrekking heeft
op hun zoekopdrachten en navigatiegedrag kan worden verwerkt of overgedragen voor
reclamedoeleinden door haarzelf of door haar partners, met inachtneming van met name het
privacyrecht. De cookies worden daarom vooral gebruikt voor reclamedoeleinden, statistische
metingen, gegeolokaliseerde reclame of het analyseren van het gedrag van de gebruikers, om
de aan hen gerichte reclame persoonlijk aan te passen.
Informatie aan de gebruikers om het gebruik van cookies te weigeren:
De vennootschap Axxès brengt ter kennis van de gebruiker dat de recente versies van de
voornaamste browsers en niet alleen de mogelijkheid bieden om het registreren van cookies
te weigeren, maar er ook voor kunnen kiezen dat de cookies die tijdens de sessie werden
geïnstalleerd, automatisch zullen worden gewist na de navigatie, ongeacht hun aanvankelijk
geplande levensduur, wat een betere bescherming van de privacy biedt.
De gebruiker beschikt tevens over middelen waarmee de cookies kunnen worden beheerd, en
die met name:
- cookies blokkeren die afkomstig zijn van websites van "derden", dat wil zeggen die
worden weergegeven door een andere website dan die waarop de hoofdinhoud is
weergegeven,
- "zwarte lijsten"aanmaken van websites waarvoor de cookies moeten worden
geblokkeerd.
Recht op inzage, rectificatie en beletsel om wettelijke redenen
Overeenkomstig de bepalingen van de in 2004 gewijzigde Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978
inzake IT, databases en vrijheden, hebben de gebruikers van de Website recht op inzage en
rectificatie van de gegevens die op hen betrekking hebben. De gebruikers kunnen tevens om
wettelijke redenen beletten dat de gegevens die op hen betrekking hebben niet zullen worden
verwerkt.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op het volgende adres: contact@axxes-bmap.com
of Vennootschap Axxès / Service Juridique, 10/12 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON.
Om deze redenen kunnen alle gebruikers eisen dat de informatie die op hen betrekking
hebben en die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zou zijn, wordt
gerectificeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of om wettelijke reden wordt verwijderd.
De verzamelde informatie is bestemd voor de vennootschappen van de groep waarvan de

vennootschap Axxès deel uitmaakt en voor haar huidige of toekomstige technische en/of
commerciële partners. Elke gebruiker wordt erover geïnformeerd dat de vennootschap Axxès
de verzamelde informatie slechts kan gebruiken in het strikte kader van de door de gebruiker
gegeven toestemming.
Aan de hand van de verzamelde informatie kan de vennootschap Axxès met name
deelnemingen en inschrijvingen beheren, nieuwsbrieven (en reclame-aanbiedingen van de
vennootschap Axxès en eventueel van haar commerciële partners) indien de
internetgebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming gaf (met name door het aanvinken van
een keuzevakje) verzenden aan de elektronische adressen van de geregistreerde gebruikers.
Voornoemde gegevensverwerking zal tevens dienen voor statistische metingen, gerichte
reclamecampagnes in opdracht van onszelf of van onze partners (in het bijzonder de analyse
van het gedrag van de gebruikers, om de relevantie van de aan hen gerichte reclame te
verbeteren).
Voor nadere inlichtingen of voor opmerkingen over de Website, kunt u met ons contact
opnemen.
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