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GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE  
 

Je moet onderstaande regels naleven als je op de website www.rangerclub.be surft. 

 

Als je verder surft op deze website betekent dit dat je akkoord bent met deze regels. Als je niet 

akkoord bent met deze regels, surf dan niet langer op deze website.  

Van wie is deze website? 

Deze website is van WWF. Dit staat voor “World Wide Fund for Nature”. Het “World Wide Fund for 

Nature – Belgium NV” heeft haar maatschappelijke zetel te Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel 

België, en heeft als ondernemingsnummer 0408.656.248. 

 

Alle informatie (zoals teksten, logo’s, (handels)merken, foto’s en afbeelding) op de website is 

eigendom van WWF, of WWF heeft toestemming gekregen van iemand anders om deze informatie te 

gebruiken (bijvoorbeeld omdat WWF een licentie heeft gekregen om die informatie te gebruiken).  

Mag ik teksten die op de website staan gebruiken, bijvoorbeeld voor 

een spreekbeurt op school? 

Ja, maar enkel als je vermeldt dat de tekst van deze website komt. Je moet dit vermelden door de 

volgende informatie op te nemen (in bijvoorbeeld je opstel) :  

- De titel van de tekst (bijvoorbeeld: “wat eten panda’s graag”) 

- Het onderwerp van de tekst (bijvoorbeeld: “panda’s”) 

- De naam van de persoon die de tekst schreef (bijvoorbeeld: “Michiel”) 

- De vermelding dat de tekst van deze website komt.(bijvoorbeeld: “bron: fiche reuzenpanda 

op www.rangerclub.be”) 

 

Je moet dit vermelden omdat je niet zomaar informatie die van iemand anders is mag gebruiken. 

Mag ik foto’s die op de website staan gebruiken, bijvoorbeeld voor 

een spreekbeurt op school? 

Nee, tenzij WWF je hiervoor vooraf schriftelijke toestemming geeft. Je kan toestemming vragen 

door een mail te sturen naar rangers@wwwf.be. Vermeld in je e-mail zeker om welke foto het gaat, 

door een link toe te voegen. 

 

Net zoals de teksten, zijn ook de foto’s op deze website, en alle rechten die daarmee verbonden 

zijn, eigendom van WWF. Daarom moet je schriftelijke toestemming vragen aan WWF voor je foto’s 

die op de website staan mag gebruiken.  

Mag ik het pandalogo gebruiken? 

Nee, behalve als WWF je hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Je kan toestemming 

vragen door een e-mail te sturen naar rangers@wwwf.be. 
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Hoe zit het met mijn privacy? 

Al de informatie hierover staat in ons privacy beleid. 

Wat gebeurt er als ik een foto, tekening, spreekbeurt of iets 

gelijkaardigs doorstuur naar jullie, of upload op de website? 

Alle documenten (bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, en spreekbeurten) die wij van jouw ontvangen, 

kunnen wij op onze website plaatsen. Mensen die onze website bezoeken kunnen deze informatie 

dan bekijken.  

 

WWF kan, maar is niet verplicht, om je naam en/of foto en andere informatie over jouw te 

vermelden, wanneer zij gebruikt maakt van jouw foto, tekening, of spreekbeurt of dergelijke.  

 

Als je een document doorstuurt in het kader van een wedstrijd, dan zal de foto, tekening, of 

spreekbeurt daarvoor gebruikt worden. Indien je jonger bent dan 16 jaar mag je pas meespelen aan 

de wedstrijd, indien je vertegenwoordigd wordt door je ouders.  

 

Als je onze documenten doorstuurt (foto’s/tekeningen/spreekbeurten, en zo verder), erken je dat 

alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten met betrekking tot deze foto, tekening, 

spreekbeurt, of ander document worden doorgegeven aan WWF. Dit betekent dat (de rechten 

verbonden met) de tekening of foto, of ander document, eigendom wordt van WWF. WWF kan je 

foto/tekening/spreekbeurt dan aanpassen, reproduceren en/of meedelen aan het publiek. Zo kan 

WWF je foto, tekening, spreekbeurt, of ander ingezonden document, gebruiken in een reclame 

campagne. Je wordt hiervoor niet betaald, en krijgt hierover ook geen (andere) compensatie. 

 

Op de website staan links naar andere websites, waarom is dit zo? 

WWF doet dit om je meer informatie te geven.  Je bezoekt die websites wel op je eigen risico. WWF 

is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. WWF is ook niet aansprakelijkheid voor de 

links waarnaar verwezen wordt op die websites.  

Mag ik een link naar deze website opnemen op mijn eigen 

website/blog? 

Ja, maar enkel als deze link de bezoeker van jouw website doorverwijst naar de homepage van deze 

website.  

 

Je moet er ook voor zorgen dat de URL van de website van WWF duidelijk zichtbaar is, en dat de 

website waar de URL van WWF op staat verdwijnt als iemand op de URL klikt.  

 

Als je een URL wilt gebruiken die de websitebezoeker doorverwijst naar een andere webpagina dan 

de homepage van de website van WWF, dan heb je voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming 

nodig van WWF.  

http://www.rangerclub.be/nl/privacy/
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Kan ik altijd naar deze website surfen?  

WWF kan niet garanderen dat de diensten beschikbaar via/op deze website, of deze website zelf, 

zonder onderbreking te allen tijde beschikbaar zullen zijn.  

 

Normaal kan je op elk moment van de dag naar deze website surfen. Bij een technisch probleem is 

het mogelijk dat deze website niet beschikbaar is. Soms moeten we de website ook nakijken, 

verbeteren en/of aanpassen. Als we dit doen kan je ook niet naar de website surfen. 

 

WWF kan op elk moment de website verwijderen, of een deel ervan. WWF hoeft hier geen reden 

voor te geven.  

 

Juridische Bepalingen 

Aansprakelijkheid  

 

Voor zover (maximaal) toegelaten onder het toepasselijk recht, en zelfs in geval van zware fout, is 

WWF niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie, 

gegevens en/of het materiaal dat op deze website beschikbaar is, ongeacht de rechtsgrond 

(contractueel of buitencontractueel) waaruit de schade voortvloeit.  

 

WWF is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot verlies van inkomsten, verlies van productiviteit, of morele schade. 

 

WWF is ook niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige informatie op deze website.  

 

Toepasselijk recht 

 

Geschillen die rijzen in verband met het gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden, 

zullen uitsluitend beslecht worden volgens het Belgisch recht, en door de rechtbanken te Brussel, 

tenzij een andere rechtbank bevoegd is volgens dwingende toepasselijke rechtsregels.  

 


