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Impressum: Deze site is open source, met Joomla. Een betere toegankelijkheid mogelijk te maken, is deze 

website in Firefox, IE, Safari en PC, Mac en Linux browsers getest. 

 

Productie en het ontwerp van de site: 

RJWelding.be 

 

Velez Rocha Sandrine 

 

Tekst Site: RJ Welding bvba 

 

 

Onderhoud: RJ Welding bvba 

Accommodatie 

 

 

Auteursrecht - Copyright © - Links 

 

Editor: RJ Welding bvba 

 

 

Reproductie op papier: Met uitzondering van de iconografie, wordt de weergave van de pagina's van deze 

website op papier toegestaan, mits aan de volgende drie voorwaarden: gratis distributie, het respect voor de 

integriteit van documenten gereproduceerd (geen veranderingen of wijzigingen van welke aard dan ook), 

expliciete verwijzing naar de site www.rjwelding.be bron. 

 

De Electronic reproductie: reproductie van alle of een deel van deze site op een elektronische drager is 

toegestaan, behoudens de toevoeging van een duidelijke en leesbare bron (www.rjwelding.be). De informatie 

mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, associatief of professioneel elk gebruik voor commerciële of 

reclamedoeleinden is uitgesloten. 

 

De creatie van links naar www.rjwelding.be: De site kan de creatie van een hyperlink naar de inhoud ervan, 

onderworpen aan: 

 

    niet de techniek van diepe link ("deep linking"), dat wil zeggen niet, moet de pagina's van de website 

www.rjwelding.be niet worden ingebed in de pagina's van een website, maar bereikbaar met het openen van een 

raam, 

 

    dat de bron wijzen via een hyperlink direct naar de inhoud. 

 

 

De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, associatief of professioneel elk gebruik voor 
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commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten. 

 

Voorzichtig! Deze toestemming is niet van toepassing op websites met informatie die is controversieel, 

pornografische, xenofobe of, in ruimere mate, van invloed op de gevoeligheid van het grootste aantal. 

 

Voor ander gebruik, gelieve ons te contacteren (RJ Welding bvba) 

 

De bescherming van persoonsgegevens: Geen persoonlijke informatie wordt verzameld zonder uw 

medeweten. Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden. 

 

Statistische gegevens: Om u beter van dienst, het aantal bekeken pagina's meten we, het aantal bezoeken en 

bezoekers activiteit op de site en hoe vaak ze terugkeren. Hiervoor maken we gebruik van technologie genaamd 

"cookies", worden ze gestuurd door de server locatie www.rjwelding.be. De cookies bevatten een unieke 

identificatie, willekeurig gegenereerd en de datum van uw laatste bezoek. Daarnaast hebben we ook het 

uitvoeren van een analyse van verkeer op de site van de operationele data-verbinding. Het IP-adressen op het 

overleg niet worden gehouden dan 24 uur. U kunt cookies weigeren of te verwijderen, zonder enig effect op uw 

site navigatie. 

 

Mailinglijst: E-mailadressen via de mailinglist verzameld wordt alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en af en toe 

waarschuwingen verzenden. 

 

Cookies: cookies gebruikt op de site worden niet op de server opgeslagen, maar alleen op de client-computer. 

 

Files cache: Deze functie staat niet toe dat de server om informatie over de inhoud van de harde schijf van de 

gebruiker te verkrijgen. Het laat alleen de browser om de inhoud van de tijdelijke bestanden weer te geven op 

uw harde schijf. 


