
GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze 
website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. 

De website wordt beheerd en uitgebaat door Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck, met 
maatschappelijke zetel te 2580 Putte, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
het nummer BE0436258191 

  

Doel van de website 

Met de website beoogt Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck: 

• u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent haar bedrijf en de door haar aangeboden 
diensten en producten; 

• u algemene informatie te verstrekken via onder meer berichten/foto's; 
• u een middel aan te bieden om in contact te komen met Golden Paint Ranch BVBA 

Verschueren-Dyck 

  

Intellectuele eigendomsrechten 

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Golden Paint Ranch BVBA 
Verschueren-Dyck. Deze website, inclusief lay-out, teksten, logo's, foto's, data e.a, evenals de 
vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door het 
auteursrecht en meer in het algemeen door de intellectuele rechten. 

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden 
informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, 
te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te 
dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

  

Informatie op de website 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck draagt er zorg voor dat de omschrijving van haar 
diensten en producten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten en producten. 
Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten en/of producten vermeld op de website 
onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven of ondertussen zouden aangepast zijn. 
De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van 
garantie op de correctheid ervan en maakt geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze 
informatie foutief zou zijn weergegeven, kan de aansprakelijkheid Golden Paint Ranch BVBA 
Verschueren-Dyck niet in het gedrang komen. Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck verbindt 
er zich toe de mogelijks foutieve informatie zo snel mogelijk te corrigeren van zodra zij hiervan op de 
hoogte werd gebracht. 



Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck houdt zich in elk geval het recht voor om alle informatie 
op de website op elk tijdstip te wijzigen zonder de bezoeker van de website hiervan op de hoogte te 
stellen. Het louter doorvoeren van de wijziging is daarvoor afdoende. 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien 
deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. 

Onze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen 
bevatten, of daar op één of andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de 
inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's van derden en andere partijen 
en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt 
op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of 
webpagina's. 

  

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck 
Slameuterstraat 29 
2580 Putte 
KBO nr. BE0436258191 

 
 

  



PRIVACY BELEID 

Hierna vindt u juridische informatie die van belang is m.b.t. ons privacy-beleid. Er wordt uitgelegd 
welke soort informatie kan worden verzameld en verwerkt. Lees aandachtig de inhoud van deze 
pagina en bezoek de website indien pas als u akkoord gaat met alle voorwaarden. Door de website 
te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden. 

  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 
gebruik maakt van de diensten van Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck, en/of omdat u deze 
eventueel zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Golden Paint Ranch BVBA 
Verschueren-Dyck verstrekt. 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 
• Uw adresgegevens 
• Uw telefoonnummer 
• Uw e-mailadres 
• Uw IP-adres 

  

WAAROM GOLDEN PAINT RANCH BVBA Verschueren-Dyck 
GEGEVENS NODIG HEEFT 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact 
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) 
te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck uw persoonsgegevens gebruiken in het 
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

  

HOE LANG GOLDEN PAINT RANCH BVBA Verschueren-Dyck 
GEGEVENS BEWAART 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens 
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij 
wijzen er u vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt 
en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, 
dan verzoeken wij u ons dit per kerende te willen melden. 

  



DELEN MET ANDEREN - TOEGANG DOOR DERDEN 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden 
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij 
toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij 
garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar 
te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn. 

  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens 
die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck gebruikt deze informatie om 
de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd 
en worden niet aan derden verstrekt. 

  

RECHTEN 

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende 
rechten beschikt: 

• Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de 
gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.  

• Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste 
persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te 
vervolledigen. 

• Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw 
persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en 
onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige 
persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke 
verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit 
zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons 
heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U 
heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de 
verwerking. 

• Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening 
mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die 
voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering 



van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. 

• Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is 
gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in 
te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij 
hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken. 

• Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de 
persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde 
beslissingen wordt onderworpen. 

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de zaakvoerder. De contactpersoon hier- 
voor is:  
 

Dhr. Verschueren 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck 
SLAMEUTERSTRAAT 29  

2580 PUTTE 

BELGIUM 

 
KBO nr. BE0436258191 

info@goldenpaintranch.be 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw 
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin 
van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw 
bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij: 

  

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel. 02 274 48 00 

Fax. 02 274 48 35 

E-mail: commission@privacycommission.be 

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg 
van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goldenpaintranch.be. 



Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 

  

BEVEILIGEN 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Golden Paint Ranch 
BVBA Verschueren-Dyck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Indien u na het lezen van dit document verder vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de 
verzameling van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Golden Paint Ranch BVBA 
Verschueren-Dyck, hetzij per post naar 

Golden Paint Ranch BVBA Verschueren-Dyck 
SLAMEUTERSTRAAT 29  

2580 PUTTE 

 

 


