
WETTELIJKE VERMELDINGEN

De uitgever: 
Deze website is eigendom van het bedrijf 'Alliance Océane & Charcutière', ingeschreven in het 
handels- en vennootschapsregister onder het nummer 444 694 962, met maatschappelijke zetel te 57
boulevard Demorieux, 72100 Le Mans.
De website werd ontworpen en bijgewerkt door het bedrijf Agence 5ème Etage, gevestigd te 2/4 
Jean Jaurès, 45000 Orléans. 

Gehost door: 
OVH • 2 rue Kellermann • 59100 • ROUBAIX • FRANKRIJK 

Gebruik:
De gebruiker van deze website erkent dat hij over de nodige vaardigheden beschikt om deze 
website te gebruiken en er toegang toe te krijgen en dat hij heeft gecontroleerd of de gebruikte 
computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat deze website 24 uur per dag en 7 dagen per week 
toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen met de structuur 
van de communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kan Alliance 
Océane et Charcutière toegang tot de website onderbreken en zal het bedrijf trachten de gebruikers 
hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
Alliance Océane et Charcutière streeft ernaar om naar beste vermogen de juistheid en actualiteit van
de informatie op deze website te waarborgen. Daartoe behoudt het bedrijf zich het recht voor om de 
inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Alliance 
Océane et Charcutière kan echter de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de op deze 
website gepubliceerde informatie niet garanderen.

Intellectuele eigendom en auteursrecht:
Alle informatie op deze website is onderworpen aan de Franse wetgeving inzake auteursrecht en 
intellectueel eigendom.
Alle elementen op deze website (zoals logo's, merken, teksten, afbeeldingen, illustraties, 
presentaties, enz.) zijn eigendom van het bedrijf Alliance Océane et Charcutière en zijn 
onderaannemer 5ème Etage. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website of van een of 
meer onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur is 
onwettig en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Frauduleus gebruik vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van
het Wetboek Intellectuele eigendom. 

Plaatsen van cookies: 
De consument wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies op zijn harde schijf tijdens het 
browsen op de website. Een cookie is een stukje informatie (een klein bestand dat gewoonlijk 
bestaat uit letters en cijfers) dat door een website wordt verzonden en op de harde schijf van de 
consument wordt geplaatst wanneer de website wordt bezocht. Een dergelijk cookie wordt gebruikt 
om tijdelijk informatie over de navigatie op de website vast te leggen. De op de website geplaatste 
cookies bieden de consument met name toegang tot producten en diensten waarvoor hij 
belangstelling heeft getoond door middel van gerichte reclame. Ze maken het ook mogelijk om 
statistieken over bezoekersaantallen op te stellen. De website zal de consument toestemming vragen
om cookies in zijn browser te plaatsen en op te slaan wanneer hij de website bezoekt. De consument
kan op elk moment zijn voorkeuren met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen. De 
gebruiker kan het plaatsen van cookies ook weigeren door de cookies in zijn browser te deactiveren.



Sommige van deze browsertrackingtools worden alleen gebruikt voor doeleinden die strikt 
noodzakelijk zijn voor de werking van de website en zijn daarom vrijgesteld van toestemming, 
omdat ze noodzakelijk zijn om de toegang tot en de stabiele werking van de website te garanderen. 
Voor andere cookies is de toestemming van de bezoeker vereist.

Op de computer worden cookies beheerd door de webbrowser.
Deze cookies kunnen sessiecookies zijn (in dat geval wordt het cookie automatisch verwijderd 
wanneer de browser wordt gesloten), of permanente cookies (in dat geval blijft het cookie in de 
computer opgeslagen tot de vervaldatum)

U kunt cookies accepteren of weigeren.
U kunt cookies accepteren door het gebruik van cookies te accepteren op de informatiebanner op de
eerste pagina of door verder te surfen op de website (bijvoorbeeld door van pagina te veranderen of 
op een element van de website te klikken).

U kunt cookies weigeren volgens de voorwaarden van uw browser, zoals hieronder uitgelegd. Als u 
cookies weigert, werken sommige functies van de website mogelijk niet.

De configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes is voor iedere browser anders. Dit wordt 
beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt 
wijzigen. U kunt uw voorkeur om cookies in uw browser op te slaan namelijk op elk moment en 
kosteloos wijzigen via de keuzes die uw browsersoftware biedt. Elke configuratiewijziging kan van 
invloed zijn op uw toegang tot het internet en tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van 
cookies vereist is.

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Gegevensbescherming:
Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 inzake gegevensbescherming (Loi n° 78-17 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) en de Europese verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens, hebben de personen die op de Website het deelnemingsformulier hebben 
ingevuld om toegang te krijgen tot het promotie- en dienstenaanbod van de Website, recht op 
bevraging, inzage, rectificatie, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en bezwaar, alsook 
het recht om hun persoonsgegevens te wissen. 

U kunt ons privacybeleid raadplegen op de website: https://www.bordeau-chesnel.com/privacy-
policy

U kunt elk verzoek tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres:  contact@aoc-cpm.fr 
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