
Algemene gebruiksvoorwaarden 

Laatste wijziging op 24 November 2021 

Deze website www.beyond-lawfirm.com (hierna de “Website”) wordt beheerd door, en is de 

eigendom van BEYOND LAW FIRM SRL, een onderneming geregistreerd in de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen onder het nummer 0646.993.760, met maatschappelijke zetel te 

283/24, Louizalaan, 1050 Brussel, België (hierna “Beyond”, “wij”, “ons” of “onze”). In wat volgt 

vind je de voorwaarden van toepassing op de toegang en het gebruik van de Website (hierna de 

“Voorwaarden”) door de gebruikers (hierna de “Gebruiker”, “u”, “uw”).  

Moest u enige vragen, klachten en/of opmerkingen hebben met betrekking tot deze Website of 

de toepasselijke Voorwaarden, dan kan u ons steeds bereiken via het volgende e-

mailadres: info@beyond-lawfirm.com of door het contactformulier op onze Website in te vullen.  

Door u zich de toegang te verlenen tot de Website, aanvaardt u, zonder enig voorbehoud, de 

voorwaarden en richtlijnen van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website, 

zoals uiteengezet in de huidige Voorwaarden. De aanvaarding van de huidige voorwaarden 

strekt zich eveneens uit tot de overige juridische documentatie te vinden op de Website, daarin 

begrepen onze Privacy Policy en Cookie Policy. 

Article 1 Intellectuele eigendomsrechten 

Alle componenten van onze Website (daarin begrepen, echter zonder zich daartoe te beperken, de 
software, inclusief de broncode, de lay-out, de tekst, logo’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, geluiden, 

databanken, namen, merken en domeinnamen) zijn werken beschermd door het auteursrecht, het 
merkenrecht en/of de andere intellectuele eigendomsrechten. 

Alle elementen beschermd door de relevante eigendomsrechten, inclusief de intellectuele 
eigendomsrechten (daarin begrepen, echter zonder zich daartoe te beperken, het auteursrecht, 

merkenrecht, sui generis databankrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) behoren toe aan Beyond 
of zijn ingevoegd op de Website met de toestemming van de respectieve eigenaars van de relevante 

rechten. 

Geen enkel deel van de Website, noch enige data of informatie weergegeven op de Website mag 
worden bewaard (anders dan hetgeen noodzakelijk zou zijn voor een bezoek aan de Website en het 

gebruik van haar functionaliteiten), of gereproduceerd, gemodificeerd, vertaald, publiek worden 
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vertoond, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan derden, of op enigerlei andere wijze 

worden gebruikt zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Beyond.  

Article 2 Aansprakelijkheid 

We streven ernaar om u steeds de meest recente en accurate informatie te bezorgen. Wij kunnen 

echter niet garanderen dat dit in te allen tijde het geval zal zijn en kunnen niet aansprakelijk worden 
gehouden voor enige vergissingen of onvolledige informatie die u op de Website zou kunnen 
aantreffen. Dit geldt voor alle informatie die op de Website is geplaatst, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot alle inhoud die daarop is geplaatst, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, geluiden, data, 
videobestanden, etc.  

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige beslissingen of acties die u zou nemen 
op basis van de informatie weergegeven op de Website, noch zijn wij verantwoordelijk voor enige 

fouten of vergissingen die u maakt op basis van de informatie gevonden op de Website. We zijn niet 
aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zou kunnen zijn van onnauwkeurigheid, 

onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid, of verwaarlozing in het bezorgen, opstellen, schrijven en 
interpreteren van de informatie op de Website.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor links geplaatst op de Website naar websites beheerd door anderen, 
of voor enige schade als gevolg van of tijdens een bezoek aan dergelijke websites. Wij oefenen geen 

controle uit over websites van derden en kunnen dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de 
inhoud daarop weergegeven.  

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor permanente of tijdelijke schade of gebreken 
van of aan uw computerapparatuur of data tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder 
kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke overdracht van Trojaanse 

paarden of andere virussen via de Website. 

Voor de realisatie van de Website maken wij, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, gebruik van de 

modernst beschikbare technieken. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerkzaamheden aan – of van – de 

Website. 

Article 3 Privacy  

Alle persoonsgegevens die wij zouden verzamelen en bewaren met betrekking tot de Gebruikers van 
de Website, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene 

Gegevensbeschermingsverordening (EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016), met alle andere 
toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving zoals de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
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bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en 

zoals verder uiteengezet in onze Privacy Policy en Cookie Policy. 

Article 4 Wijzigingen 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen 

hebben voornamelijk betrekking op nieuwe rechtspraak en ontwikkelingen in de juridische praktijk. 
Indien wij materiële wijzigingen zouden aanbrengen aan deze Voorwaarden zullen wij u in ieder geval 
op de hoogte trachten te brengen van dergelijke aanpassingen.  

De meest recente versie van de Voorwaarden zal steeds worden weergegeven op de Website en kan 
worden verkregen via info@beyond-lawfirm.com of door het contactformulier op onze Website in te 

vullen. Aan de bovenkant van de Voorwaarden kan u steeds de datum nagaan waarop wij de laatste 
wijzigingen aanbrachten. Gelieve ons te contacteren indien u eerdere versies van dit document zou 

willen raadplegen.  

Article 5 Afstand van recht 

Een gebrek in onze afdwinging van enige bepaling in deze Voorwaarden of onze vertraging in het 
ondernemen van enige actie tegenover u, in het geval van enige inbreuk op de bepalingen van deze 

Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van een vordering of een recht met 
betrekking tot enige bepaling in de context van een huidige of toekomstige inbreuk. 

Article 6 Splitsbaarheid 

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, in haar geheel of ten dele, strijdig met de wet, ongeldig 

of onafdwingbaar zou worden beschouwd onder de toepasselijke wetgeving, dan zal deze bepaling 
niet langer deel uitmaken van deze Voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de 

andere bepalingen in deze Voorwaarden zal onaangetast blijven.  

Article 7 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht  

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door het Belgische recht.  

De bevoegde rechtbanken voor geschillen in verband met deze Voorwaarden, zijn de rechtbanken van 

Brussel, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders zouden voorschrijven.  
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