Disclaimer ‘joostvh.be’
Deze overeenkomst met de gebruiker dient doorgenomen te worden alvorens de website joostvh.be te consulteren.
Door gebruik te maken van deze site en zijn hoofd-en subpagina’s, gaat de gebruiker akkoord met de volgende
gebruiksovereenkomst. Zo niet, dient gebruiker zijn bezoek aan joostvh.be te beëindigen:
Wat doen we?
joostvh.be maakt fotoverslagen van concerten, muziekfestivals en muziekoptredens. We proberen daar aanwezig te
zijn waar andere media niet zijn. We proberen een gezonde mix te brengen rond concerten van nieuw talent en
gevestigde waarden. Tevens maakt joostvh.be fotoreportages in het dagelijkse leven, natuur en dergelijke.
Rechten:
a/ foto’s
De rechten van de foto’s liggen bij Joost Van Hoey, fotograaf van joostvh.be Hergebruik van dergelijke foto’s is dus
verboden, tenzij met onderling akkoord met . Indien u geïnteresseerd bent in een foto, dan dient u contact op te
nemen met Joost Van Hoey zelf.
b/ hyperlinks
joostvh.be gebruikt links naar externe websites, of laat (foto)grafische inhoud zien van andere externe websites met
toestemming van betrokken websites. joostvh.be en diens uitgever zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van
dergelijke websites, noch van hun privacybeleid, diensten, praktijken en hun werking. Andersom is joostvh.be niet
verantwoordelijk voor websites (hun inhoud, praktijken, werking) die een hyperlink naar joostvh.be plaatsen.
Privacy
joostvh.be houdt statistieken bij van zijn gebruikers, welke pagina’s zij consulteren, welke webbrowser gehanteerd
wordt, uit welk land en gemeente/stad zij komen, via welke weg zij op de site belandden en hoe lang zij er verbleven.
Met deze informatie probeert joostvh.be haar aanbod af te stellen op dat van de noden van haar bezoekers. Voor
meer info hierover gelieve de website van Google Analytics te raadplegen.
Aansprakelijkheid
joostvh.be kan niet aansprakelijk worden gesteld mbt onjuiste of gedateerde info op haar site.
Als gebruiker of organisator zal u er alles aan doen om de uitgever van joostvh.be te beschermen tegen en vrijwaren
van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor
rechtsbijstand,accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van
joostvh.be , uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. joostvh.be is niet
verantwoordelijk voor info en beeldmateriaal (in welke vorm dan ook) dat niet op haar servers staat (maar naar waar
eventueel wel naar gelinkt wordt). Elektronische communicatie wordt door gebruikers , organisatoren en joostvh.be
beschouwd als rechtsgeldig. Vermits joostvh.be een site is en dus een vluchtig medium, dat snel een update kan
verstrekken, of info kan wijzigen, erkent de gebruiker of organisator dat onderling overleg dient te primeren om tot
een akkoord te komen.

