
WETTELIJKE BEPALINGEN 

 

1. Omtrent Mdeon 

 

Vereniging zonder winstoogmerk 

Belgicastraat 1 b7 – 1930 Zaventem 

Ondernemingsnummer: 0882.170.755 

BTW nummer: BE0882170755 

Bankrekeningnummer: 001-4986579-79 

 

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door de vzw Mdeon in het kader van de 

visumprocedure.  

 

Mdeon verbindt er zich toe om alle wettelijke bepalingen inzake het gebruik van gegevens 

te respecteren en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 

 

De betrokkene persoon heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem 

betrekking hebbenen het recht die gegevens te doen verbeteren. 

 

3. E-mails en website 

 

De e-mails die u ontvangt zijn vertrouwelijk. Indien de informatie niet voor u of uw 

instelling bestemd is wordt u vriendelijk verzocht de verzender daarvan te verwittigen en de 

e-mail te verwijderen. 

 

Mdeon beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar 

initiatieven.  Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is.  Indien wij 

merkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Mdeon 

kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site 

verstrekte gegevens aanvaarden.  Deze gegevens:  

- omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke 

omstandigheden van enige persoon of eenheid gericht is;  

- zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; 

- zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover Mdeon geen zeggenschap heeft en 

waarvoor Mdeon geen verantwoordelijkheid draagt;  

- vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds 

een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).  

 

Mdeon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het 

gebruik van de informatie die op haar website wordt meegedeeld, of uit het gebruik van de 

inhoud van de websites waarnaar een link is via deze website. Gelieve er tevens rekening 

mee te houden dat de informatie op deze website regelmatig kan gewijzigd en bijgewerkt 

worden. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid 

van Mdeon te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving gevatte 

vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde 

van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.   

 

 


