
 

Recuperatie van (edele) metalen, recyclage en eindverwerking van chemisch afval 
 
Récupération des métaux (précieux), recyclage et traitement des déchets chimiques 
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Privacy verklaring 
 
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen hoe Edelchemie gegevens, betreffende wettelijk 
bepalingen voor bescherming van klant- & leveranciersgegevens, beschermt. Dit is tevens van toepassing bij 
gebruik van de Edelchemie website (www.edelchemie.be). 
Indien u niet akkoord bent met deze interne richtlijnen dient u hierop schriftelijk te reageren via mail, zodat 
de nodige aanpassingen gerealiseerd kunnen worden. 
U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende: 
 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, 
teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Edelchemie of 
rechthoudende derden. 
 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op de website is van algemenen aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of 
specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de 
gebruiker worden beschouwd. 
 
Edelchemie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, 
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de 
ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien 
bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Edelchemie zich inspannen om dit zo snel 
mogelijk recht te zetten. 
Edelchemie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 
die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u 
de beheerder van de site contacteren. 
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondigen of kennisgeving, aangepast, 
gewijzigd of aangevuld worden. Edelchemie geeft geen garantie voor de goede werking van de website en 
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke 
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die 
zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Edelchemie kan in geen geval tegenover 
wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te 
wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met 
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadig van programma’s of andere 
gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar 
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een 
impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
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Edelchemie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken 
van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken 
ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. 
 

Privacybeleid 

Edelchemie Benelux BVBA hecht belang aan uw privacy. 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Edelchemie, respecteert de geldende wetgeving met betrekking 
tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
Edelchemie verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruik maakt van haar diensten of omdat u die 
gegevens zelf aan Edelchemie heeft doorgegeven.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
In de webformulieren onder de rubrieken “Contact”, “Offerte aanvragen” en “Ophaling aanvragen” vragen 
wij naar de bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, emailadres en telefoonnummer. 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden om voor u een passende offerte te 
kunnen maken en eventueel een officiële bestelling te kunnen ingeven. 
 
Edelchemie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verzameld. 
Wij verwijderen de firmagegevens na 10 jaar nadat er geen bestellingen of prijsaanvragen meer ontvangen 
zijn. Met betrekking tot gegevens van werknemers bij klanten of leveranciers, zullen deze worden 
verwijderd na ontvangst van een brief van het verlaten van het desbetreffende bedrijf. 
 
U beschikt over een wettelijke recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs 
van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag 
gericht aan Edelchemie gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig 
kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 
U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe prospectie. Hiertoe kunt u 
zich steeds richten tot Edelchemie. 
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. 
 
Edelchemie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals 
browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs 
waar u op de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website 
permanent te optimaliseren voor gebruikers. 
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een 
cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw 
mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt 
om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
 
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een 
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde 
schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).  
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
 


