
ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Lijst van definities:
TASC: The  Astounding  Software  Companion,  ondernemingnummer  0819.445.211, 
gevestigd te Antwerpen, België. De woorden wij, we, ons en onze verwijzen telkens naar  
TASC.
de website: alle elementen die worden gehost onder de domeinnaam www.astounding.nl
gebruik(en): het  bekijken  van,  inloggen  op,  of  enigerlei  handeling  verrichten  met 
betrekking tot de website. Hierin is ook inbegrepen het downloaden, beluisteren, gebruiken 
van diensten en kopen van producten. Deze opsomming is niet uitsluitend.
klant: de meerderjarige persoon die betaalt voor een account en die verantwoordelijk is 
voor het gebruik van het account. De woorden u of uw verwijzen telkens naar de klant.
gebruiker: de persoon of de personen die gebruik maken van de op het publieke deel van 
de website aangeboden informatie of diensten.
account: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord dat toegang geeft tot de 
volledige publiekelijk beschikbare deel van de website.
registratie: zie account

bezoeker: een ieder die een pagina van de website raadpleegt of bekijkt zonder daarbij 
gebruik te maken van een account.

1. Eigenaar Site

Deze  website  is  eigendom  van  The  Astounding  Software  Companion, 
Ondernemingsnummer: 0819.445.211, gevestigd te Antwerpen

2. Doelstellingen
Doel  van  deze  algemene  voorwaarden  is  het  vaststellen  van  de  modaliteiten  en 
gebruiksvoorwaarden voor alle bezoekers van de website. Door de toegang tot  en het 
gebruik van de website verklaart  u zich uitdrukkelijk  akkoord met  alle in dit  document 
beschreven algemene voorwaarden. 

3. Toestemming voor gebruik van de website

Voor de website verleent TASC een beperkt, doch herroepbaar en niet exclusief recht voor 
het gebruik. De site is bedoeld om kinderen op plezierige en vermakelijke wijze te laten 
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kennismaken met onderwerpen die op school aan bod komen (letters,  cijfers,  vormen, 
omgang met een computer, enz.). De site is géén vervanging van enige leermethode en 
beoogt zelf geen volledige leermethode te zijn. Dit alles in overeenstemming met deze 
algemene voorwaarden. 

Bij  gebruik  van  de  website  moeten  de  intellectuele  eigendomsrechten  van  TASC (en 
derden) worden gerespecteerd. 

4. Auteursrecht en eigendom van de website
TASC staat bezoekers tegen betaling toe om de inhoud van de website binnen huiselijke 
kring  privaat  te  gebruiken.  Echter: deze  website  is  eigendom  van  TASC.  Bij  iedere 
verbinding  met  deze  website  moeten  deze  algemene  voorwaarden  gerespecteerd 
worden. Lees deze elke keer voor het gebruik van deze website, omdat TASC ze op 
ieder  gewenst  moment kan wijzigen. Het is belangrijk  dat  u deze voorwaarden goed 
begrijpt. De algemene voorwaarden zijn van rechtswege bindend en bevatten belangrijke 
informatie over de website en het gebruik hiervan. Indien u niet niet helemaal akkoord 
gaat met de voorwaarden, dan mag u de website niet gebruiken.

Ieder  ongeoorloofd  gebruik  van  de  website  wordt  beschouwd  als  een  inbreuk  op 
wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, privacy, reclame, communicatie 
en overige. U bent hiervoor persoonlijk aansprakelijk en kunt er juridisch voor vervolgd  
worden. 

De gehele inhoud van de website,  inclusief  o.a.  (on)geregistreerde (handels)merken, 
logo’s, tekeningen, video's, data, software, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, 
geluid, muziek e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan TASC, 
tenzij  expliciet  anders  vermeld. De  website  bevat  teksten,  producten,  diensten  en 
ontwerpen die eigendom zijn van en te maken hebben met TASC en zijn producten en 
diensten. Het niet toegestaan om op wat voor wijze dan ook (delen van) de website te  
veranderen (o.a. aanpassen of vertalen), in licentie te geven, te verkopen, publiekelijk op 
te  voeren,  te  vertonen,  of  de website  te  reproduceren,  er werken uit  af  te  leiden,  te  
verspreiden, uitgeven of op andere wijze uit te baten, tenzij expliciet anders vermeld in  
deze algemene voorwaarden. 

Tenzij expliciet anders bepaald, mag u niets in deze algemene voorwaarden interpreteren 
als een toekenning (door bijvoorbeeld uitsluiting of implicatie) van een licentie of van enig 
recht  op auteursrecht  of  andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud.  In  het 
bijzonder  heeft  het  bestellen  of  gebruikmaken  van  diensten  van  deze  website  geen 
toewijzing  of  overdracht  van enig  intellectueel  recht  tot  gevolg. Eveneens mag geen 
enkele informatie op de website worden gezien als een toestemming of licentie tot het 
gebruik van, of het recht op, enig genoemd handelsmerk.

5. Informatie-uitwisseling met TASC

TASC levert  grote  inspanningen opdat  de  ter  beschikking gestelde informatie  volledig, 
juist,  nauwkeurig  en  bijgewerkt  zou  zijn.  Indien  u  onjuistheden  zou  vaststellen  in  de 
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informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site 
contacteren. Wij staan altijd open voor commentaar en suggesties, maar houdt u rekening 
met de volgende voorwaarden:

Alle opgestuurde ideeën en suggesties betreffende producten, diensten, marketing enz. 
kunnen  door  TASC  worden  gebruikt  zonder  enige  compensatie  of  vergoeding.  Dat 
betekent  bijvoorbeeld  dat  wanneer  TASC een gesuggereerd  idee uitwerkt,  u  daarvoor 
geen vergoeding of compensatie ontvangt. Dit idee kan onder meer betrekking op spellen,  
speelgoed,  andere  producten,  marketingconcepten,  ontwerpen,  technieken,  schetsen, 
uitvindingen, concepten en overige informatie.

Alle aan TASC toegezonden informatie en stukken (post, e-mail, fax, uploads e.d.) worden 
als niet vertrouwelijk behandeld. De toegekomen informatie is dus niet eigendomsrechtelijk 
beschermd.

Door TASC te contacteren geeft u ons impliciet toestemming om op elke wijze ook met u 
te communiceren. 

U verklaart zich akkoord ermee dat alle berichten, overeenkomsten, bekendmakingen en 
kennisgevingen die TASC elektronisch verstrekt door u worden geaccepteerd als zijnde 
schriftelijke  communicatie  die  voldoet  aan  enige  wettelijke  verplichting  dat  dergelijke 
communicatie schriftelijk dient te geschieden.

TASC zal persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met het privacybeleid 
behandelen.  TASC is  echter  nooit  verantwoordelijk,  aansprakelijk  of  verplicht  tot  enige 
actie met betrekking tot de inzendingen of het ontvangen van informatie.

Ontvangst door TASC van informatie impliceert geen erkenning van prioriteit, nieuwheid of 
originaliteit.  TASC behoudt  zich het  recht  voor  om intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking van de inzendingen in de toekomst te betwisten.

Door  het  toesturen  van  informatie  krijgt  TASC  het  niet  exclusieve,  niet-herroepbare, 
eeuwigdurende en royaltyvrije recht en de licentie om:

• de inzendingen in (sub)licentie te geven.

• de  inzendingen  via  alle  mogelijke  media,  nu  en  in  de  toekomst,  wereldwijd  te 
reproduceren, verspreiden en publiceren.

• de inzendingen aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen en te verkopen.

• de inzendingen door te sturen, (openbaar) te tonen.

• werk  van  de  inzendingen  af  te  leiden  en  afleiding  van  de  inzending  voor  te 
bereiden.

• de inzendingen op enigerlei andere mogelijke wijze te benutten of gebruiken.

Voor alle door u ingestuurde informatie geldt dat:
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1. u gerechtigd bent en de volmacht heeft om de inzending te sturen.

2. u  de  wettelijk  voogd  of  de  ouder  bent  van  de  afgebeelde  minderjarige  of  de 
minderjarige die heeft bijgedragen aan de inzending.

3. u de rechten verleent die hierin zijn verleend zonder de benodigde toestemming 
van enige derde.

4. deze accuraat is.

5. deze conform deze algemene voorwaarden is.

6. ze geen inbreuk maakt of zal maken op rechten van derden.

7. ze geen verplichtingen of aansprakelijkheid van derden tot gevolg zal hebben.

6. Aankopen via de website

Alle prijzen zijn inclusief belastingen opgegeven in euro. Prijzen kunnen door TASC op elk 
moment  gewijzigd  worden.  Prijzen van  goederen  en  diensten  worden  bepaald  op het 
moment van aanschaf of registratie van het lidmaatschap. Prijswijzigingen ten nadele of 
ten gunste van de klant zullen achteraf nooit worden verrekend. 
TASC behoudt zich het discretionaire recht voor de toegang tot de site op elk moment op 
te schorten, om welke reden dan ook. 
Niet  leden van de site  kunnen een lidmaatschap kopen dat  volledige  toegang tot  het 
bezoekersdeel  van de website  verleent.  Betaling  van het  lidmaatschap kan alleen via 
PayPal.  TASC  is  op  geen  enkele  wijze  aansprakelijk  voor  de  onderdelen  van  het 
betalingssysteem die niet op de website van TASC worden uitgevoerd. TASC registreert  
op geen enkele wijze gegevens over de betaling anders dan de betaler, het bedrag, de 
datum en de betaalstatus. Na ontvangst van de betaling worden de inloggegevens die 
toegang geven tot het bezoekersdeel van de website per e-mail toegestuurd naar het door 
de gebruiker opgegeven e-mailadres. Accounts kunnen alleen worden aangeschaft via de 
website van TASC zelf. Betaling aan derden geeft nooit enig recht op toegang tot de site.
Abonnementen zijn strikt persoonlijk  en mogen niet worden doorgegeven, uitgeleend of 
doorverkocht. De klant is gerechtigd om in huiselijke kring minderjarigen gebruik te laten 
maken van de site,  voor  zover  daarvoor  toestemming is  gegeven van de betreffende 
ouders of voogd en voor zover deze algemene voorwaarden door dit gebruik niet worden 
geschonden.  De  klant  is  tevens  verantwoordelijk  voor  het  juiste  en  verantwoordelijke 
gebruik  van de site  door  de  gebruiker  evenals  de  veiligheid  van het  gebruik  voor  de 
daartoe benodigde apparatuur.
Door het gebruik maken van de betalingsdiensten van TASC bevestigt men dat de klant 18 
jaar of ouder is en toestemming heeft van de ouders of wettelijk voogd om het kind of de 
kinderen gebruik te laten maken van de site.
TASC int  omzetbelasting  over de producten en abonnementen op deze site  en draagt 
deze af aan de overheidsdienst financiën. Eventuele overige belastingen dienen door de 
klant zelf te worden betaald en zijn niet opgenomen in de prijzen op de website.
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7. Reglement van gebruik 
Elke bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle door hem/haarzelf  
uitgevoerde  activiteiten  of  transacties  op  de  website  die  niet  onder  een  account  of 
registratie worden uitgevoerd.

Alle onder een account of registratie uitgevoerde activiteiten en transacties op de website  
vallen onder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de eigenaar van 
dat account of die registratie. 

Elke directe en indirect schade geleden door TASC of derden ten gevolge van enige niet 
toegestane activiteit of transactie op de site zal worden verhaald op de verantwoordelijke 
voor die activiteit  of  transactie.  Tevens verklaart  de verantwoordelijke zich akkoord om 
TASC te verdedigen en schadeloos te  stellen  met  betrekking tot  deze schade.  Onder 
schade  wordt  ook  verstaan  schade  ten  gevolg  van  inbreuk  op  of  aantasting  van  het 
auteursrecht, handelsmerken en andere persoonlijke, bezittelijke, eigendoms- en andere 
rechten van TASC en derden. De door TASC geregistreerde gegevens vormen het bewijs 
van het geheel door de klant op het portaal uitgevoerde transacties.

Het is niet toegestaan om 

1. de  inhoud  van  de  website  te  gebruiken  voor  andere,  dan  de  bedoelde  en 
aangegeven  doelen.  De  site  mag  dus  niet  worden  gebruikt  voor  onder  meer 
commerciële  of  politieke doeleinden,  waaronder  reclamedoeleinden,  verzamelen 
van prijzen,  fondswerving of  het  verkopen van producten tenzij  expliciet  anders 
overeengekomen met TASC.

2. , al dan niet geautomatiseerd, kopieën van (delen van) de website te maken of de 
website te monitoren of te analyseren. 

3. het inlijven of gebruik maken van inlijvingstechnieken voor het opnemen van een 
handelsmerk of overige aanduidingen van auteursrechtelijke informatie (waaronder 
en niet beperkt tot afbeeldingen, tekst of opmaak van de pagina);

4. gebruik te maken van metacodes of andere ‘verborgen tekst’ door gebruikmaking 
van de handelsmerken;

5. enige activiteit te ontplooien die bedoeld is om minderjarigen of dieren schade te 
berokkenen  met  betrekking  tot  deze  site.  Hieronder  wordt  ook  verstaan  elke 
activiteit  die  obsceen,  onzedelijk,  gewelddadig,  kwellend,  grof,  bedreigend  of 
onrechtmatig is, zowel als elke activiteit die aanstootgevend is of die op enige wijze 
de rechten van derden schendt.

6. enige activiteit te ondernemen die de toegang voor gebruikers bemoeilijkt of een 
deugdelijk  functioneren  van  deze  website  in  de  weg  staat.  U  mag  zich  bij  het 
gebruik van deze website niet voordoen als een andere persoon of entiteit.

7. personen of groepen in een kwaad daglicht te stellen met behulp of door middel van 
deze site.
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8. uw persoonlijke inlogcode te delen met derden of anderzijds aan derden kenbaar te 
maken. Bij constatering van een dergelijk misbruik is TASC bevoegd om per direct  
de toegang tot de site met deze inlogcode te ontzeggen. Als bewijs van het misbruik 
zal enkel de administratie van TASC volstaan.

9. uw licentie voor gebruik van de site, al dan niet tegen betaling, over te dragen aan 
derden.

10. Potentieel schadelijke computerprogramma's, waaronder codes, malware, virussen, 
paaseieren, wormen, bots, trojaanse paarden of bestanden op de site te plaatsen. 
Deze opsomming is volledig noch beperkend.

TASC kan, geheel naar eigen goedkeuren op elk moment:

1. aanvullende richtlijnen of regels aannemen.

2. richtlijnen en regels veranderen of wijzigen. 

8.  Maatregelen  bij  schade  door  gebruikers,  onderzoek  naar  schade  en 
Samenwerking met Rechtsinstanties

TASC heeft het discretionaire het recht om:

1. onderzoek te doen bij vermoeden van een inbreuk op de websitebeveiliging of haar 
informatietechnologie of andere systemen. 

2. onderzoek doen bij vermoeden van inbreuken op de algemene voorwaarden.

3. bij  een  onderzoek  van  vermoede  inbreuk  rechtshandhavende  instanties  te 
betrekken. Met deze instanties kan worden samengewerkt. 

4. overtreders  van  deze algemene voorwaarden door  alle  rechtsinstanties  te  laten 
vervolgen.

5. een account of registratie zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment op 
te heffen om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens de eigenaar  
van het account of de registratie.

9. Waarborg van privacy en veiligheid van de website

Uw persoonsgegevens worden door TASC d.m.v. technische veiligheidsmaatregelen en 
een veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe beschermd. De website is beveiligd om 
verlies,  misbruik en ongewenste verandering van aan ons toevertrouwde persoonlijke 
informatie te voorkomen.
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Om  de  website  te  kunnen  gebruiken  en  om betaling  mogelijk  te  maken  moeten  er 
persoonlijke gegevens worden verstrekt.  De verplichte velden worden aangegeven met 
een sterretje. De gegevens zullen alleen gebruikt worden om de site te laten werken en 
voor  betalingen.  Creditcard  en  andere  betalingsgegevens  worden  niet  op  deze  site 
opgeslagen,  maar  zijn  de  verantwoordelijkheid  van  de  beheerders  van  het  externe 
betaalsysteem. 

We zullen uiterst voorzichtig omgaan met de door ons beheerde gegevens. We nemen 
echter geen verantwoordelijkheid voor diefstal. We zullen geen gegevens gebruiken voor  
andere (commerciële en niet-commerciële) doelen. Sporadisch kunt u van ons een e-mail 
ontvangen over wijzigen en uitbreidingen van de site.

Bij blokkering van het systeem door het vergeten van het opgegeven wachtwoord, zal de 
gebruiker een nieuw wachtwoord kunnen aanvragen. Wachtwoorden worden op de site 
zodanig opgeslagen dat ook TASC en zijn medewerkers die niet kunnen achterhalen. 

Ons privacy beleid conformeert zich aan de Belgische wet van 8 december 1992 met 
betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker kan via de 
website op ieder moment zijn persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen (behalve het 
e-mailadres). Indien de klant andere wijzigingen wenst, kan hij/zij via het contactformulier 
daarom verzoeken.

TASC biedt geen garantie betreffende de veiligheid van de website.  Ook zijn wij  niet 
aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van fouten in de site of een 
onderbreking in de beschikbaarheid van de site. 

Session cookies

Om de site goed te laten werken maakt deze gebruik van een session cookie. Dit is een 
klein tekstbestand dat per bezoek aan de website tijdelijk op uw PC wordt opgeslagen en 
dat geen persoonlijke informatie bevat. Onze website geeft geen enkele informatie over 
uw surfgedrag door aan derden, noch registreert onze site zelf gegevens over surfgedrag 
op  andere  sites.  In  sommige  browsers  kan  het  gebruik  van  deze  cookies  worden 
geblokkeerd.  De  site  zal  dan  niet  langer  correct  kunnen  werken.  Dit  is  niet  de 
verantwoordelijkheid van TASC.

Java en Javascript

De producten op de site zijn gebaseerd op Java en Javascript. In principe kunnen deze 
voorzieningen  veilig  op  uw  PC  worden  gebruikt.  TASC  heeft  geen  weet  van  enige 
veiligheidsproblemen  met  Java  of  Javascript  en  zal  niet  doelbewust  van  dergelijke 
problemen gebruik maken om informatie van uw PC te achterhalen. Desalniettemin is  
TASC op generlei  wijze verantwoordelijk  voor directe of indirecte schade veroorzaakt 
door het gebruik van Java en Javascript op uw computer.

10. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De website kan technische onvolkomenheden en andere fouten bevatten. Gebruik van de 
website is altijd op eigen risico. 
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De  website,  in  de  staat  waarin  deze  zich  op  dit  moment  feitelijk  bevindt,  wordt  u 
aangeboden zonder  garantie  van enigerlei  aard,  dus onder  meer geen garanties over 
verkoopbaarheid,  deugdelijkheid,  geschiktheid  voor  enig  doel  en  de  afwezigheid  van 
eventuele inbreuken of fouten. 

TASC garandeert niet dat de server waarop deze site is geplaatst of de site zelf geen 
schadelijke  componenten,  waaronder  virussen,  bevat.  Noch  garandeert  TASC dat  het 
gebruik  van  de  website  foutloos  en/of  zonder  onderbrekingen  zal  verlopen.  TASC 
garandeert niet  dat de website geheel  voldoet aan uw verwachtingen of het gewenste 
resultaat behaalt.

De website kan niet als een persoonlijke, professionele leermethode voor de gebruiker 
worden beschouwd, omdat deze niet aan een persoonlijke situatie is aangepast. Ze kan 
derhalve professionele leermethodes dus niet vervangen. TASC is verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor opgelopen achterstanden in de ontwikkeling van het kind ten gevolge 
van het gebruik van deze website.

TASC is niet aansprakelijk voor kosten van reparatie of vervanging van enigerlei letsels of 
schade  aan  eigendom,  materiaal,  gegevens,  computerhardware  of  andere  zaken  ten 
gevolge van gebruik van deze website.

TASC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of (als straf bedoelde) 
schadeloosstelling voortvloeiende uit het gebruik of onbeschikbaar zijn van deze website, 
zonder afbreuk te doen aan voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid.

Het kan zijn dat de website kan voor onderhoud, reparatie van defecten, uitbreiding of 
verbetering niet bereikbaar is. TASC heeft het discretionaire recht om de toegang op elk  
moment om welke reden dan ook op te schorten.
TASC kan naar believen de website wijzigen of zelfs verwijderen. Dit beperkt zich niet tot 
de inhoud en de activiteiten, producten en diensten die beschikbaar zijn op deze website.  
Het is mogelijk dat de site per gebied verschilt en niet alle diensten en producten bevat.  
Eveneens  kunnen  de  algemene  voorwaarden  op  ieder  gewenst  moment  door  TASC 
worden gewijzigd. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat deze op de website zijn 
geplaatst. Gebruik van de website na enigerlei wijzigingen, impliceert acceptatie van deze 
wijzigingen. 

U zal  de TASC en betrokken derden beschermen tegen en vrijwaren van alle  kosten, 
inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroordelingen en kosten van derden, 
waaronder  kosten  voor  rechtsbijstand,  accountants  e.d.  (ingesteld  door  TASC of  door 
derden),  die  het  gevolg  zijn  van  enigerlei  inbreuk  uwerzijds  op  deze  algemene 
voorwaarden, rechten van derden of enige andere wettelijke regeling gerelateerd aan of 
ten gevolge van uw gebruik van deze website.

De website wordt enkel ter beschikking gesteld onder voorwaarde van acceptatie 
van  bovenstaande  uitsluitingen  van  aansprakelijkheid  en  de  beperkingen  zoals 
genoemd in deze paragraaf.

Het is mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet voor u van toepassing 
zijn, omdat uitsluiting ervan in sommige rechtgebieden niet is toegestaan. Dit heeft geen 
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de overige uitsluitingen.
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De te spelen spellen zijn algemeen van aard. De verantwoordelijkheid van TASC zal dus 
niet ingeroepen kunnen worden ten gevolge van een gebrekkige aanpassing van deze 
spellen naargelang van de bijzondere behoeften.

11. Links naar deze website 

Gebruikers hebben een beperkt, maar niet exclusief recht om hyperlinks te creëren naar 
onze website, onder de voorwaarden dat: 

1. de  links  enkel  tekst  bevatten,  geen  afbeeldingen  en  geen  afbeeldingen  van 
handelsmerken.

2. u geen verbondenheid suggereert met TASC of de inhoud op uw site.

3. uw link geen verwarring creëert voor klanten.

4. de  links  en  inhoud  op  generlei  wijze  onjuist,  misleidend,  vernederend  of 
aanstootgevend voor (de reputatie van) TASC of zijn producten en diensten zijn.

5. de  inhoud  van  de  verwijzende  site  niet  ongeschikt  is  voor  kinderen  en  niet 
controversieel, aanstootgevend of bezwaarlijk is.

6. de links en gerelateerde inhoud op de verwijzende site niet voor commerciële of 
politieke doeleinden worden gebruikt. 

12. Links van deze website

De website kan links naar andere websites bevatten ('gelinkte sites'). TASC heeft geen 
enkele invloed of controle over de inhoud van andere websites van derden. TASC kan in 
geen geval  verantwoordelijk  of  aansprakelijk  gesteld worden voor  de inhoud van deze 
websites, noch voor de producten of diensten die er aangeboden worden. Het feit  dat 
TASC naar zulk een website verwijst impliceert op generlei wijze een goedkeuring van de 
inhoud van die site of de aldaar aangeboden producten en diensten en aanvaard geen 
verplichting deze te controleren.

TASC is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade 
te  wijten  aan  het  gebruik  van  deze  of  een  andere  site  als  gevolg  van  hyperlinks.  
Hieronder wordt ook verstaan alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan software, 
gegevensbestanden of hardware van de gebruiker. Deze opsomming is niet beperkend. 
Tevens  is  TASC  niet  verantwoordelijk  of  aansprakelijk  voor  schade  aan  gebruikers 
aangericht door apparatuur benodigd voor het gebruik van enige website.

13. Toepasselijk recht - Geschillen
De website wordt vanuit Antwerpen, België door TASC beheerd. Andere gebieden kunnen 
te  maken  hebben  met  een  andere  wetgeving,  waarvoor  u  zelf  verantwoordelijk  bent 
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betreffende de naleving ervan. 
De Belgische wetgeving is geldig voor elk geschilpunt dat voortkomt uit het gebruik van 
deze website.
Bij  onafdwingbaarheid  of  nietig-  of  onrechtmatigverklaring  van  een  of  meer  van  de 
bepalingen  in  de  algemene  voorwaarden,  zal  de  betreffende  bepaling  als  scheidbaar 
worden gezien van de overige bepalingen in deze overeenkomst. Deze heeft  derhalve 
geen invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van de overige bepalingen.
Elke klacht moet eerst en vooral doorgegeven worden aan TASC door gebruik te maken 
van het contactformulier. Bent u van mening dat u auteursgerechtigde bent van enig werk 
dat op deze website wordt aangeboden, dan kunt u dat melden via het contactformulier. 
TASC zal op passende wijze en conform de Belgische wetgeving hierop reageren.
Indien juridische tussenkomst voor een betwisting noodzakelijk blijkt,  zijn uitsluitend de 
rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
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