
Algemene voorwaarden website Servicebike 

 

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

Deze website is eigendom van Minerva Cycling NV. Wij staan als bedrijf geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer BE 0459.761.588 

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgend adres: 

Bargiestraat 32 

8900 Ieper 

België 

Dit is ook ons bezoek- en facturatieadres. 

Je kan ons steeds telefonisch bereiken via: 

+32 (0) 57 36 27 40 

Via mail: info@minerva.be 

TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en gebruik van de 

Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website worden 

verstrekt. Door toegang tot en gebruik van deze website gaat u akkoord met de 

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen te 

allen tijde door Minerva Cycling NV worden aangepast of gewijzigd. De gewijzigde algemene 

voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum dat ze op deze website zijn geplaatst. 

Sitegebruikers worden aangemoedigd om de algemene voorwaarden regelmatig te 

controleren op wijzigingen. 

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID 

Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en vormt 

geen advies of aanbeveling. Minerva Cycling NV streeft ernaar de informatie en de inhoud 

ervan op deze website nauwkeurig en actueel te houden, maar geeft geen garantie dat de 

website of de informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de 

website of de informatie of beide juist, volledig en actueel zijn. 

Minerva Cycling NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan 

ook, die voortvloeit uit het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van de website. 

Hieronder valt ook schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid 

of ontoereikendheid van informatie. 

Bovendien is Minerva Cycling NV niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het 

gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van communicatie in elektronische vorm, al of niet 

in verband met de website. Het verstoren van elektronische communicatie, het 

onderscheppen van of knoeien met elektronische communicatie door derden of 



computerprogramma's die worden gebruikt in elektronische communicatie, en het verzenden 

van virussen. 

PRIVACYVERKLARING 

Persoonlijke informatie die via of in verband met deze website wordt verstrekt of verzameld, 

zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Minerva Cycling 

NV. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Privacyverklaring van Minerva Cycling 

NV, zoals geplaatst op deze Website. 

GELINKTE SITES 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Minerva Cycling NV bv kan niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de inhoud van websites die van of 

naar deze site verwijzen. Het Privacybeleid van Minerva Cycling NV is niet van toepassing op 

de verwerking van persoonsgegevens op of via dergelijke externe websites. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en informatie, inclusief 

auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Minerva Cycling 

NV. Gebruikers hebben het recht deze website en de informatie te lezen en kopieën te maken 

voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door ze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van 

de website of informatie, zoals het opslaan of kopiëren van (delen van) de website op een 

externe internetsite, het creëren van (hyper)links of deeplinks tussen de website en een 

andere internetsite of een andere website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Minerva Cycling NV. 

GESCHILLEN 

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is 

alleen de Rechtbank van Ieper, België bevoegd. 


