
 

JURIDISCHE WEBVERKLARING 

https://bonterrapark.com/es  

 

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de 

informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden de volgende juridische aspecten 

gerapporteerd: 

EIGENDOM VAN DE WEBSITE 

Website-eigenaar: Fervigre, S.L. - CIF B12572400 - Bonterrapark 

Adres:  AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spanje 

Contact: Tel. 964300007 - Email: info@bonterrapark.com 

Handelsregister of 

administratieve machtiging: 

 Registro mercantil: CASTELLON; Tomo: 1720; Libro: 1281; Folio: 

162; Sección: 8; Hoja: CS2726 

Activiteit: Camping 

  

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

Het webportaal https://bonterrapark.com/es heeft tot doel het publiek in het algemeen kennis te verschaffen 

over de activiteiten die deze organisatie uitvoert en de producten en diensten die het levert, voor de 

ontwikkeling van haar activiteit. 

Het gebruik van een van de functionaliteiten van de Website impliceert de uitdrukkelijke en volledige 

aanvaarding van de voorwaarden die hierin worden uiteengezet, onverminderd de bepalingen die van 

toepassing kunnen zijn op sommige van de specifieke diensten die via de Website worden aangeboden. 

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande 

kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen van de informatie op zijn website of in zijn configuratie 

en presentatie. 

Om de op het webportaal gepubliceerde informatie up-to-date te houden, kan de inhoud ervan op elk 

moment worden gewijzigd, gecorrigeerd, verwijderd of toegevoegd, dus het is handig om de geldigheid of 

nauwkeurigheid ervan te verifiëren door naar officiële bronnen te gaan. 

 

INTELLECTUELE, INDUSTRIËLE EN FRAMES EIGENDOM 

 

Alle elementen waaruit de website bestaat, evenals de structuur, het ontwerp, de broncode, evenals de logo's, 

merken en andere onderscheidende tekens die erin voorkomen, zijn eigendom van Fervigre, SL, 

Bonterrapark of zijn medewerkers en zijn beschermd voor de overeenkomstige intellectuele en industriële 

eigendomsrechten. 

Evenzo worden de afbeeldingen en andere grafische elementen op de website beschermd door de 

overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten. 

De eigenaar van de website verbiedt uitdrukkelijk de realisatie van "framing" of het gebruik door derden van 

andere mechanismen die het ontwerp, de originele configuratie of de inhoud van onze website wijzigen. 

 

Het gebruik van de inhoud moet uw specifieke licentiëring respecteren. Het gebruik, de reproductie, 

distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere soortgelijke of analoge activiteit is dus 

volledig verboden, tenzij er voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming is van de eigenaar van de 

Bonterrapark-website. 

Alleen de volledige of gedeeltelijke reproductie van de teksten en inhoud van de website is toegestaan, op 

voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

• De integriteit van de inhoud, documenten of grafische afbeeldingen blijft behouden 



• De eigenaar van de website wordt uitdrukkelijk vermeld als de bron en oorsprong van die websites. 

• Het doel en het doel van dergelijk gebruik is verenigbaar met het doel van de website en / of 

activiteit van de eigenaar van de website. 

• Geen commercieel gebruik is bedoeld, de distributie, openbare communicatie, transformatie of 

decompilatie ervan is uitdrukkelijk verboden 

 

Elk ander gebruik moet voorafgaand en uitdrukkelijk worden gecommuniceerd en geautoriseerd door de 

eigenaar van de website. Met betrekking tot de citaten van producten en diensten van derden, erkent de 

eigenaar van de Website ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele 

eigendomsrechten, en impliceert niet alleen dat deze op het Web worden vermeld of op het bestaan van 

rechten of enige verantwoordelijkheid voor hetzelfde, noch als ondersteuning, sponsoring of aanbeveling. 

De eigenaar van de website verklaart zijn respect voor de intellectuele en industriële eigendomsrechten van 

derden; Neem daarom contact op met de eigenaar van de website als u denkt dat onze website mogelijk uw 

rechten schendt. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

De eigenaar van de website garandeert niet de afwezigheid van fouten in de toegang tot de website, de 

inhoud ervan of dat deze wordt bijgewerkt, hoewel de eigenaar van de website zijn uiterste best zal doen om 

deze, waar nodig, te vermijden, te corrigeren of bij te werken. . 

Zowel de toegang tot de website als het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen 

informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. 

De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, 

bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in forums, chats, blogs, reacties, sociale netwerken of andere middelen 

waarmee derden inhoud onafhankelijk kunnen publiceren in de website https://bonterrapark.com/es. 

In overeenstemming met de bepalingen van de LSSI wordt de eigenaar van de website echter beschikbaar 

gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en werkt hij actief mee aan de intrekking of 

blokkering van al die inhoud. die de nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of morele en 

openbare orde kunnen beïnvloeden of overtreden. Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de 

website is die mogelijk vatbaar is voor deze classificatie, neem dan contact op met de eigenaar van de 

website. 

De eigenaar van de website is niet verantwoordelijk voor de antwoorden die worden gegeven via de 

verschillende e-mailadressen die op zijn website verschijnen, zodat in geen geval bindend juridisch effect 

kan worden afgeleid. 

LINKS OF HYPERLINKS 

De links op onze website kunnen leiden tot webinhoud van derden. Het doel van deze links is alleen om het 

zoeken naar bronnen die u mogelijk interesseren via internet te vergemakkelijken. Deze pagina's behoren 

echter niet toe aan de eigenaar van de website, noch controleren zij de inhoud ervan, en daarom neemt de 

eigenaar van de website geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, informatie of diensten die op genoemde 

sites kunnen verschijnen, die uitsluitend informatief en dat in geen geval een relatie impliceert tussen de 

eigenaar van de website en de personen of entiteiten die dergelijke inhoud bezitten of eigenaren van andere 

sites waar ze zich bevinden. De eigenaar van de website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

de werking van de gekoppelde pagina of voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het 

gebruik ervan. 

Links naar de website https://bonterrapark.com/es moeten voldoen aan de volgende voorwaarden 



• Het tot stand brengen van de link houdt geen enkele overeenkomst, contract, sponsoring of 

aanbeveling door Fervigre, S.L. in. van de pagina die de link maakt. 

• De webpagina waarop de hyperlink tot stand komt, bevat geen informatie met inhoud die illegaal of 

discriminerend is, in strijd met de algemeen aanvaarde ethische principes of in strijd is met de 

openbare orde, noch bevat deze inhoud die in strijd is met rechten van derden. 

• De eigenaar van de website kan verzoeken dat een link naar zijn website wordt verwijderd, zonder 

dat hiervoor een reden hoeft te worden aangevoerd. In dit geval moet de pagina die de koppeling 

heeft gemaakt, onmiddellijk worden verwijderd, zodra u de melding van de eigenaar van de website 

ontvangt. 

• Het is op geen enkele manier verantwoordelijk of garandeert de duidelijkheid, nauwkeurigheid, 

betrouwbaarheid, juistheid of moraliteit van de inhoud of diensten die de hyperlinkinstelling kan 

bieden. De gebruiker aanvaardt op eigen verantwoordelijkheid de gevolgen, schade of acties die 

kunnen voortvloeien uit de toegang tot de hyperlink-webpagina. 

• De webpagina waarop de hyperlink tot stand komt, mag geen merk, naam, logo, slogan of andere 

onderscheidende tekens bevatten die eigendom zijn van de eigenaar van de website, behalve die 

tekens die deel uitmaken van dezelfde hyperlink. 

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Voor die gevallen die persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt of opgeslagen, gebeurt dit in 

overeenstemming met het privacybeleid dat op de website is gepubliceerd en dat kan worden geraadpleegd 

in de voettekst of voettekst van de website. 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

De toepasselijke wetgeving in geval van betwisting of interpretatieconflicten van de voorwaarden die deel 

uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals elke kwestie met betrekking tot de services van deze 

portal, is de Spaanse wetgeving. 

Voor de oplossing van elk conflict dat zich kan voordoen tijdens het bezoek aan de Website of het gebruik 

van de diensten die daarin worden aangeboden, komen de eigenaar van de Website en de Gebruiker overeen 

zich voor te leggen aan de rechters en rechtbanken van de woonplaats van de Gebruiker, op voorwaarde dat 

het zich op Spaans grondgebied bevindt en als consument fungeert. Anders zal de indiening plaatsvinden bij 

de rechtbanken en tribunalen van de stad Castellón, Spanje. 


