
Disclaimer 

Algemeen 

Deze website is eigendom van Iezie premie-reflex bv 
Contactgegevens: 
Adres maatschappelijk zetel: 
Philipssite 5 bus 1 
B-3001 Leuven 
E-mail: info@iezie-premiereflex.be 
Ondernemingsnummer: BE 0788.568.032  
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de 
bepalingen in deze disclaimer. 

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing bij elke consultatie van de website van Iezie 
premie-reflex BV. De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle diensten, documenten, 
en informatie die op de website van Iezie premie-reflex beschikbaar zijn.  

De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door Iezie premie-
reflex BV.  
 
Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of 
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan Iezie 
premie-reflex bv of rechthoudende derden. 

Iezie premie-reflex BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter 
beschikking gestelde informatie. De bezoeker van deze website heeft de toelating om de 
geconsulteerde informatie af te printen en aan te wenden voor persoonlijk gebruik  maar zonder 
verdere verspreiding of commercialisering, tenzij voorafgaandelijk de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Iezie premie-reflex BV bekomen werd. 
 
Beperking van aansprakelijkheid 
Het advies gegeven door Iezie premie-reflex BV behandelt enkel aspecten omtrent energie en 
duurzaamheid. Dit advies mag niet beschouwd worden als een raadgeving omtrent ingrepen van 
architecturale, stabiliteit of ruimtelijke orde.  Raadpleeg steeds een expert terzake.  
 
Iezie premie-reflex BV treedt niet op als EPB-verslaggever of EPC-deskundige en het door Iezie premie-
advies BV geleverde advies betreft dan ook niet de al dan niet naleving van de EPB of EPC-vereisten. 
Het is aan de klant om indien nodig beroep te doen op een EPB of EPC-deskundige. 

De prijzen op de website zijn inschattingen zonder BTW en dienen verfijnd te worden na bezoek van 
een aannemer.  
 
De informatie op de website is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Iezie premie-reflex bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 
juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich 
voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou 
bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal iezie premie-reflex 
de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Iezie premie-reflex kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid 



van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of via deze website werd uitgewisseld dus 
evenmin voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie 
op de website. 
 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, 
kan u de beheerder van de website contacteren via info@iezie-premiereflex.be. 
 
De informatie die op deze website aangeboden wordt, heeft betrekking op complexe materies. Het is 
dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komen. 
 
De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd 
of aangevuld worden.  
 
De bezoeker is volledig aansprakelijk voor de keuze en de toepasbaarheid van de beschikbare 
informatie op zijn specifieke situatie of casus. De informatie op deze website vervangt geen 
rechtskundig advies of professionele bijstand.  
 
Ondanks het feit dat Iezie premie-reflex BV de grootste zorg besteedt aan een goede werking van haar 
website garandeert zij niet dat haar website functioneert zonder enige onderbrekingen of fouten en 
kan Iezie premie-reflex BV 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.  

Iezie premie-reflex bv 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 website of 
zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere 
gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
 
De consultatie van de website van Iezie premie-reflex BV gebeurt volledig op het risico van de 
gebruiker. Elke schade die voortvloeit uit de consultatie en het downloaden van documenten en 
informatie is ten laste van de bezoeker. 
 
Aansprakelijkheid voor website van derden 
Iezie premie-reflex bv is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites die via een link vanaf 
de website van Iezie premie-reflex bv toegankelijk zijn. Standpunten en adviezen die op deze websites 
worden uiteengezet kunnen geenszins beschouwd worden als de standpunten of adviezen van Iezie 
premie-reflex bv. Iezie premie-reflex bv geeft geen enkele garantie voor de kwaliteit en de volledigheid 
van de informatie van andere websites die via een link vanaf de website van Iezie premie-reflex bv 
toegankelijk zijn. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. 

De bepalingen van deze disclaimer worden volledig beheerst door het Belgische recht.  

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zullen bevoegd zijn.  

Indien een bepaling opgenomen in deze disclaimer onwettelijk, ongeldig of niet afdwingbaar zou 
worden dan blijven de resterende bepalingen volledig rechtsgeldig en afdwingbaar. 

 

 


