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A. Algemeen 
 Definities 

1.1 'Beheerder' betekent de person of rechtspersoon die de Website zoals 
gedefinieerd in art. 2(b) Richtlijn inzake elektronische handel' en art. I.18, 3° CER. 
beheert en uitbaat 
1.2 'Richtlijn inzake elektronische handel': Europese Richtlijn 2000/31/EG van 8 
juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.  
1.3 ‘CER’: De Belgische Codex Economisch recht; 
1.4 ‘'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.lotableware.be 
(gebruikt in het enkelvoud ook al omvat de definitie meerdere sites). 
1.5 'Gebruiker', ‘Bezoeker’, 'U' of 'Uw' betekent elke natuurlijke persoon die 
persoonlijke gegevens invoert op de Website. 

 Toepassingsgebied 
2.1 Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze 
Wettelijke vermeldingen. U aanvaardt automatisch deze Wettelijke vermeldingen. 
Indien u deze Wettelijke vermeldingen niet aanvaardt, dient u de Website onmiddellijk 
te verlaten. 
2.2 Lo Tableware [BVBA/NV?] behoudt zich het recht om de op de Website vermelde 
voorwaarden, waaronder deze Wettelijke vermeldingen op elk ogenblik te wijzigen. 
Het is aanbevolen om deze Wettelijke vermeldingen bij elk bezoek te consulteren. 

 Andere wettelijke documenten 
3.1 Uw bezoek tot en/of (in voorkomend geval) aankoop op de Website is 
onderworpen aan:  
• de Privacyverklaring van Lo Tableware: www.Lo Tableware.be/privacy; 
• de Cookieverklaring van Lo Tableware: www.Lo Tableware.be/cookies; 
• de Algemene voorwaarden van Lo Tableware: www.Lo 

Tableware.be/algemenevoorwaarden. 

B. Over Lo Tableware 
 Identiteit van Lo Tableware 

4.1 De Beheerder van de  Website is: 
• Lo Tableware  
• Met maatschappelijke zetel te Steenovenstraat 96, 8760 MEULEBEKE 
• Ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0428.940.433 

 Contact met Lo Tableware 
5.1 U kan Lo Tableware bereiken via 
• Customer service Address: Steenovenstraat 96, 8760 MEULEBEKE 
• Tel.: 056/66.64.87 
• Email: info@lotableware.com 
• Web: www.lotableware.com  

C. Algemeen doel en gebruik 
 Beschrijving en doel van de Website 

6.1 Lo Tableware biedt ook hoofdzakelijk de volgende diensten aan op haar 
Website: 
• Informatie zonder verplichting omtrent de bedrijfsvoering van Lo Tableware en de 

producten en/of diensten die zij aanbiedt; 
• Een verkoopplatform - WebShop – die U kunt gebruiken om producten en/of 

diensten te bestellen; 
• een communicatieplatform voor communicatie tussen U en Lo Tableware dat u 

kunt gebruiken voor alle informatieverzoeken of elke ander mogelijke 
communicatie of vraag aan Lo Tableware. 

 Gebruik 
7.1 Lo Tableware kan u de toegang tot de Website zonder voorafgaandelijke 
verwittiging ontzeggen indien u deze Wettelijke vermeldingen schendt of de Website 
gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden.  

 Talen 
8.1 U kunt de Website consulteren in de volgende talen: Nederlands, Frans, Engels 
8.2 Op onze Website kunt u een overeenkomst sluiten in deze talen: Nederlands 

 Kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie 
op afstand 

9.1 Onverminderd de kosten die U betaalt aan uw internet provider voor uw 
internettoegang, zullen U geen kosten worden aangerekend voor het gebruik van 
technieken voor communicatie op afstand om de overeenkomst af te sluiten. 

 Technische stappen tot de totstandkoming van de 
overeenkomst 

10.1 Overeenkomsten kunnen op de Website tot stand komen via de volgende wijze: 
• selecteer de gewenste producten en plaats ze in Uw virtual shopping cart; 
• alvorens te beslissen om de aankoop te finaliseren en accepteren, zal U een 

finaal overzicht (= 'Overview screen') krijgen waar u eventuele invoerfouten 
kan opsporen en corrigeren; 

• na uw finale controle van de bestelling kunt U ze aanvaarden; 
• na aanvaarding, zal U worden gevraagd om de bestelling online te betalen; 
• u zal vervolgens een e-mail ontvangen die zal bevestigen dat uw bestelling en 

betaling succesvol werden verwerkt (= 'Bevestiging e-mail'); 
• na deze e-mail zal U de levering bij u thuis ontvangen, overeenkomstig de 

overeengekomen levertermijn. 

D. Aanbod & prijzen 
 Aanbod 

11.1 Lo Tableware levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van 
haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare 
producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site 
producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van 
het bezoek aan de website niet langer beschikbaar zijn. Vandaar ook dat Lo Tableware 
haar producten en/of diensten online aanbiedt voor informatiedoeleinden en niet als 
contractueel bindend. Lo Tableware kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. 
11.2 Lo Tableware beschrijft haar producten en/of diensten en presenteert deze op 
de Website met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Evenwel kan Lo Tableware niet 
garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod  na verloop van tijd niet wijzigen. 
Ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, is het onmogelijk om fouten in 
voorstellingswijze van de producten en/of diensten uit te sluiten en, in het geval deze 
zich voordoen, kan Lo Tableware geenszins hiervoor worden aansprakelijk gesteld. 
11.3 Foto’s en details gepubliceerd op de Website (zoals vermelde maten, 
eigenschappen en kenmerken) worden louter indicatief vermeld en zullen geen 
contractuele verplichtingen impliceren in hoofde van Lo Tableware. In geen enkele 
omstandigheid kan Lo Tableware aansprakelijk worden gesteld op basis van de inhoud 
of voorstellingswijze van foto’s weergegeven op haar websites. 

 Prijzen 
12.1 Prijzen en kosten weergegeven op de Website zijn in euro, tenzij anders 
vermeld.  
12.2 Lo Tableware vermeldt alle prijzen met de grootst mogelijke zorg, doch 
materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen weergegeven op de Website 
zijn onderhevig aan wijzigingen wegens materiële vergissingen of foutieve 
prijsopgaves. 

E. Persoonlijke gegevens en cookies 
 Uw Privacy 

13.1 De persoonlijke gegevens die u invoert op onze Website mogen worden verwerkt 
overeenkomstig onze Privacyverklaring: www.lotableware.com/privacy. 
13.2 Indien en hoe deze Website gebruik maakt van cookies kan worden gevonden in 
onze Cookieverklaring: www.lotableware.com/cookies. 

F. Varia 
 Intellectuele Eigendomsrechten 

14.1 Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte 
informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Lo Tableware. Deze Website, 
alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie 
en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht 
inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of 
reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik 
of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke 
vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Lo Tableware. 
14.2 De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt 
worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande 
opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de 
eigendom zijn van Lo Tableware. De toelating om gebruik te maken van deze website 
impliceert geen toelating om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en 
namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt 
verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Lo Tableware. 
14.3 Inbreuk op de bovenvermelde rechten zal Lo Tableware het recht geven om alle 
passend geachte rechtsvorderingen op strafrechtelijk en burgerrechtelijk vlak in te 
stellen. 



Lo Tableware, Steenovenstraat 96, 8760 MEULEBEKE  Wettelijke vermeldingen 
 

 

Version 18.1 - 2018 (© Intelex.eu – ref. ITXCTA-ECOM200) p. 2 

  Bijkomende informatie 
15.1 Voor meer informatie over deze Wettelijke vermeldingen of andere aspecten 
van onze Website, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens vermeld in art. 
5.1. 
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