
VOORWAARDE HANDELSSHOP  

Handelsshop is enkel een tussenpersoon en stelt zijn website ter beschikking voor 
handelaars en kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan, 
alsook voor enige morele, financiele of andere schade volgend uit het gebruik van ons 
platform. 
 
Handelsshop mag ten alle tijden personen (handelaars) weigeren zonder meer.  
 
Handelsshop heeft steeds de toestemming om de inhoud en foto's van je zoekertje te 
wijzigen, te verwijderen of te gebruiken voor promoties. 
 
Alle vermelde prijzen moeten btw incl zijn. 
 
Elk artikel of dienst die op Handelsshop geplaatst wordt is onderhevig aan de Belgische 
wetgeving. 
 
Het is niet toegestaan om eenzelfde product of dienst meermaals te plaatsen als 
zoekertje. 
 
 Bij zoekertjes waarin honden en katten worden aangeboden moet er altijd 
een geldig erkenningsnummer worden vermeld. Voor meer informatie kan je 
de dienst FOD Volksgezondheid, Dienst Dierenwelzijn en CITES contacteren 
via dierenwelzijn.gent@gezondheid.belgie.be of op 02/524 97 97. 
 
Indien onze website een vermoeden heeft van broodfok behouden wij ons 
het recht voor om deze zoekertjes te weigeren of te verwijderen. 
 
pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in 
strijd is met de openbare orde en goede zeden is niet toegestaan. 
 
De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld 
worden aan het publiek. 
 
Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit Handelsshop iedere aansprakelijkheid uit voor 
elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door: 
 
a. het gebruik van de Dienst; 
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan; 
c. onjuiste informatie op de Website; 
d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website; 
e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of 
f. het gebruik van de Applicatie. 
 
Handelsshop is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en 
gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van 
de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, 
gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.	  


