ALGEMENE VOORWAARDEN
Huize Thirion BVBA probeert de inhoud van haar website zo actueel, toegankelijk,
correct en compleet mogelijk te houden.
Het is echter mogelijk dat door omstandigheden deze niet helemaal up to date is.
Huize Thirion kan op geen een enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch verlies,ongemak of
directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze
website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite
van Huize Thirion toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die
door derden worden onderhouden. Huize Thirion kan evenmin aansprakelijk worden
gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites
en/of pagina's.
Huize Thirion wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke
gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. En is geenszins aansprakelijk
voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via dit systeem werd
gevonden en uitgewisseld. En waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen.
De website wordt gebruikt op eigen risico.
Het openen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links
vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijs op enig verband, partnerschap,
verwantschap of goedkeuring.
Ieder gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af
van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem
beschikbare gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht
aan huize Thirion of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van
materiaal of informatie heeft voorzien. Huize Thirion of enige partij die via het
systeem informatie verstrekt, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld
voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennis gebruik maakt van de informatie, stemt ermee
in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen een
geen klacht in te dienen tegen Huize Thirion of enige andere partij die het systeem
van materiaal of informatie voorziet,met inbegrip van het risico dat een computer,
software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of
geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Indien de gast niet binnen het eerste half uur na de reservatie aankomt, behoudt
Huize Thirion het recht de overeenkomst te verbreken, zonder enige
schadevergoeding aan de gast, met behoud van het reeds betaalde voorschot.
De geselecteerde tafel, door de gast, kan door Huize Thirion gewijzigd worden aan
de hand van de bezetting, de dag van deze zijn reservatie.
Bij annulering van de reservatie, ten minste 24 uur op voorhand, kan de gast de
voorschotten terugkrijgen met uitzondering van de bankkosten. Na minder dan 24
uur worden er onder geen beding nog voorschotten terugbetaald. Dit wegens
administratieve kosten.

Kortingen verleend in het systeem zijn onder geen beding cumuleerbaar met andere
kortingen, van welke aard dan ook. Op de aankoop van cadeaubonnen worden geen
kortingen toegekend.
De vooraf gekozen gerechten kunnen afwijken aan de hand van beschikbaarheid en
marktaanbod. Huize Thirion zal, in dit geval, een vergelijkbaar gerecht van dezelfde
kwalitatieve aard verzorgen.
De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd
in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, lockout, staking e.d. ...

PRIVACY
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Restaurant Maison Thirion, Huize Thirion BVBA, Gelmelstraat 6, 2320 Hoogstraten,
BE0538865880.
Huize Thirion BVBA hecht grote waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in
overeenstemming met de Wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke
leefsfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.
Om een beschikbare plaats bij het restaurant te kunnen boeken dienen we volgende
identiteitsgegevens te verzamelen: naam,voornaam,telefoon- of GSM- nummer en
een e-mailadres. Wij gebruiken deze persoonsgegevens eerst en vooral om de
werking van de webapplicatie mogelijk te maken. Immers zonder je gegevens, geen
geldige reservering. Wij kunnen je persoonsgegevens bovendien gebruiken om je te
voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten of diensten van
ons restaurant. Je persoonlijke data zelf wordt nooit aan derden verkocht,
doorgegeven of openbaar gemaakt. Huize Thirion behoudt zich wel het recht uw
gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de
integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de
verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om
een taak van openbaar belang te vervullen of wanneer de gegevensverwerking
noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Wij hebben alle
juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik
te vermijden.
Je hebt steeds wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te
vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht dit vereist zijn, verbindt het restaurant
er zicht toe binnen de 15 werkdagen aan je verzoek een gevolg te geven. Tevens
heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor
directe marketing.
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks
zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor
de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake
persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij

het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken
website door.
Bij een bezoek aan de website van het restaurant worden er enkele gegevens
ingezameld voor statistische doeleinde. Deze gegevens zijn: IP-adress
(geanomiseerd via Google Analytics IP Anonymizing) vermoedelijke plaats van
consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina's er werden
bezocht.Wanneer u de website van Huize Thirion BVBA bezoekt(meer bepaald de
boekingspagina toebehorende aan Huize Thirion BVBA) verklaart u zich akkoord met
deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven
omschreven. U heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen deze statistische
analyse.
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden
opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge
mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser
wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw
browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in
uw browserinstellingen kiezen voor "geen cookies accepteren". U ontvangt dan geen
cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan
gebruiksvriendelijkheid van de website.
Bij bezoek aan het restaurant kan de gast ervoor kiezen een invulkaartje met
zijn/haar naam, mailadres en geboortedatum achter te laten. Hiermee geeft de
persoon in kwestie toestemming aan Huize Thirion bvba tot het versturen van
mailings alsook een cadeaubon voor zijn/haar verjaardag. De gast kan zich echter
ten allen tijde uitschrijven of zijn/haar gegevens wijzigen. Bij het uitschrijven zal
men niet meer gecontacteerd worden door Huize Thirion en worden de gegevens
verwijderd.

