Lidnr. Steunpunt Vakantieparticipatie
STV200710

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 5 december 2014 van toepassing.
De algemene voorwaarden hebben betrekking op ieder gebruik van de website
gratisspullenzoekengeven, op alle diensten die door gebruikers op gratisspullenzoekengeven, worden
aangeboden en op alle overeenkomsten die gratisspullenzoekengeven, aangaat voor het gebruik van de
website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene
voorwaarden. Wij raden iedereen aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen.
gratisspullenzoekengeven kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan
ook aan ze regelmatig te lezen.
U gaat akkoord met de geldende algemene voorwaarden zodra u gebruik maakt van
gratisspullenzoekengeven. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment wijzigen, waardoor
de oude algemene voorwaarden vervallen en de nieuwe algemene voorwaarden direct in zullen
gaan. Eventuele problemen zullen door ons voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het
rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van BiJeVa vzw is gevestigd.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemende vereniging: rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand van aanbieder
en door vrager gezocht aanbiedt;
2. Aanbieder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemende vereniging betreffende het gratis
aanbieden van producten aan een vrager;
3. Vrager: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die deel
uitmaakt van een door BiJeVa vzw gescreend en dus gekend huishouden met minimale
inkomsten, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemende vereniging
betreffende het gratis vragen van spullen aan aanbieder(s);
4. Gebruiker: aanbieder(s) en vrager(s);
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemende
vereniging georganiseerd systeem voor gratis aanbieden en gratis vragen op afstand van producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat aanbieder/aanvrager en ondernemende vereniging gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen;
7. ‘Aangeboden Advertentie plaatsen’-formulier: formulier voor gratis aanbieden op afstand van
producten en/of diensten, en waarmee het sluiten van de overeenkomst op afstand tot stand komt;
8. ‘Gezocht Advertentie plaatsen’-formulier: formulier voor gratis vragen op afstand van producten
en/of diensten, en waarmee het sluiten van de overeenkomst op afstand tot stand komt;
9. ‘Advertentie plaatsen’-formulier: een ‘Aangeboden Advertentie plaatsen’-formulier of een ‘Gezocht
Advertentie plaatsen’-formulier;
10. Aangeboden Advertentie plaatsen: de advertentie, vernoemd in het ‘Aangeboden Advertentie
plaatsen’-formulier, die de aanbieder zelf op de Website (gratisspullenzoekengeven) plaatst via login
en wachtwoord gegevens die hij/zij door de ondernemende vereniging langs elektronisch weg kreeg
na aanvaarding van zijn/haar ‘Aangeboden Advertentie plaatsen’-formulier;
11. Gezocht Advertentie plaatsen: de advertentie vernoemd in het ‘Gezocht Advertentie plaatsen’formulier die de vrager zelf op de Website (gratisspullenzoekengeven) plaatst via login en
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wachtwoord gegevens die hij/zij door de ondernemende vereniging langs elektronisch weg kreeg na
aanvaarding van zijn/haar ‘Gezocht Advertentie plaatsen’-formulier;
Website: de website die op het internet bereikbaar is via de url: http://www.bijeva.be of web
onderdeel gratisspullenzoekengeven, van http://www.bijeva.be of http://www.
gratisspullenzoekengeven.be;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de aanbieder en aanvrager gebruik kunnen maken van hun
herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de aanbieder en aanvrager om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de aanbieder, vrager of ondernemende vereniging in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
E-mailadres: e-mailadres van aanbieder, vrager of ondernemende vereniging;
gratisspullenzoekengeven: het online web onderdeel van website http://www.bijeva.be en de
website http://www. gratisspullenzoekengeven.be;
Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van gratisspullenzoekengeven;
Overeenkomst: de overeenkomst die u door het versturen van een ingevuld ‘Advertentie plaatsen’formulier met gratisspullenzoekengeven, hebt gesloten op de Website en daarna bevestigd hebt
gekregen via e-mail;
U: De aanbieder of vrager die een gebruiker is van de Website;
Commerciële aanbiedingen: aanbiedingen met een commercieel doel;
Wij: BiJeVa vzw, Katstraat 15 – 9340 Lede;
Geaccepteerde aanbiedingen: aanbiedingen waarvoor aanvragers een advertentie gezocht hebben
geplaatst op de Website en aan de ondernemende vereniging langs elektronische weg hebben laten
weten die aanbiedingen te willen.
Ophaling: de afspraken over gratis op te halen producten.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemende vereniging
Naam: BiJeVa vzw
Adres: Katstraat 15 – 9340 Lede
E-mail: info@bijeva.be
Ondernemingsnummernummer: 0885.644.048
NIET-BTWBELASTINGPLICHTIGE
RPR: Dendermonde
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemende vereniging en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemende vereniging en aanbieder
of vrager.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de aanbieder en vrager beschikbaar gesteld op de Website via het ‘Advertentie
plaatsen’-formulier dat pas na gelezen en voor akkoord verklaard, kan verstuurd worden naar de
ondernemende vereniging.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.
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3. Elk aanbod van een aanbieder is volledig gratis, zodat voor de aanvrager geen kosten aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Als er voor hetzelfde aanbod meerdere aanvragers zijn die het willen dan gebeurt de toewijzing door
de ondernemende vereniging op basis van de datum waarop een aanvrager zijn advertentie gezocht
heeft aangemaakt op de website. De aanvrager die zijn advertentie gezocht het vroegst heeft
geplaatst is prioritair op de andere aanvrager(s).
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van Art.3, tot stand op het
moment van aanvaarding door de ondernemende vereniging van het aanbod of het gezochte en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De ondernemende vereniging bevestigt onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod of het gezochte. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de aanbieder of de vrager de overeenkomst
ontbinden.
2. De ondernemende vereniging kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemende vereniging op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Gratis spullen zoeken en geven brengt vraag en aanbod van tweedehands producten bij
elkaar, waarbij twee regels heel belangrijk zijn. Vragers zijn door BiJeVa vzw gekende
huishoudens die door haar gescreend zijn op basis van de graadmeters gebruikt in de EUSILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions - dé referentiebron) voor het
inschatten van - het risico op – armoede, en alles moet gratis weggegeven worden.
Artikel 6 - Ophaling
1. De ondernemende vereniging zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
eventueel in ontvangst nemen of bij het regelen van het ophalen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen.
2. Als plaats van ophaling geldt het adres dat de aanbieder aan de ondernemende vereniging kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
de ondernemende vereniging geaccepteerde aanbiedingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren of laten uitvoeren door de aanvrager die daarmee akkoord is gegaan,
tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van ophaling bij
de aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7 - Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft
geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemende vereniging, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn;
2. Bij de ondernemende vereniging ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemende vereniging binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
Artikel 8 Intellectuele eigendom.
De aanbieder en vrager erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met
betrekking tot de internetsite berusten bij gratisspullenzoekengeven.
Artikel 9 Persoonsgegevens.
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De ondernemende vereniging zal de gegevens van de aanbieder en vrager uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De ondernemende vereniging neemt daarbij de van
toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op alle aanbiedingen en vragen van de ondernemende vereniging, haar overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten;
2. Enkel de bevoegde rechter van de rechtbanken gelegen in het rechtsgebied waar BiJeVa vzw haar
maatschappelijke zetel heeft kan een vonnis uitspreken.
Artikel 11 Links
De site van gratisspullenzoekengeven, kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites
bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de ondernemende vereniging en
gratisspullenzoekengeven, geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Artikel 12 Uw rechten
U kunt altijd aan de ondernemende vereniging of gratisspullenzoekengeven, vragen welke gegevens
over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan de ondernemende
vereniging of gratisspullenzoekengeven, vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te
brengen, die de ondernemende vereniging of gratisspullenzoekengeven, zo spoedig mogelijk zal
verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u de ondernemende
vereniging of gratisspullenzoekengeven, hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie
gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de aanbieder en de vrager zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de aanbieder en de vrager op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.
Artikel 14 - E-mail ontvangen van gratisspullenzoekengeven of de ondernemende vereniging
1. Voor het ontvangen van e-mails van de Website dient u een geldig e-mailadres, liefst waar uw
persoonlijke naam in voorkomt, te hebben in uw account van de Website. Wanneer er geen geldig emailadres wordt opgegeven, kunnen wij de Overeenkomst eenzijdig opzeggen.
2. Elke gemaakte Overeenkomst bestaat uit onze registratie van uw ‘Aangeboden Advertentie
plaatsen’-formulier of ‘Gezocht Advertentie plaatsen’-formulier, onze bevestiging daarop via e-mail,
de door u zelf aangemaakte advertentie op de Website gratisspullenzoekengeven, deze Algemene
Voorwaarden en het Privacy Statement. U kunt er daarom vanuit gaan dat er ook binnen deze
voorwaarden gehandeld zal worden. Indien dit niet het geval is, zal dit aangegeven worden als
aanvullende voorwaarden.
Artikel 15 - Andere
Minderjarigen
De diensten van de ondernemende vereniging of gratisspullenzoekengeven, zijn slechts toegankelijk
voor minderjarige gebruikers die daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Niet toegestaan gebruik van de website
De inhoud van de website gratisspullenzoekengeven mag door de gebruiker niet worden gekopieerd,
gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of
nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 advertenties of 100 hyperlinks naar advertenties.
Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.
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Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in
deze algemene voorwaarden.
Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen
op gratisspullenzoekengeven, (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of
adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere
problemen verzoeken wij u gebruik te maken van de “Niet Ok”-optie. Zo kunnen wij er samen voor
zorgen dat de site gratisspullenzoekengeven zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent
oplichting kunt u melden via onze contactpagina.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van
mening zijn dat een bepaalde aanbieder of vrager niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de
algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien –
om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de volgende maatregelen
treffen:
De ondernemende vereniging of gratisspullenzoekengeven, kan de desbetreffende gebruiker
uitsluiten van de diensten van de website of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker
beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende
gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of
reacties;
Beperking aansprakelijkheid gratisspullenzoekengeven
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker
lijdt door:
1. gebruik van de diensten van de ondernemende verening of gratisspullenzoekengeven;
2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website gratisspullenzoekengeven of delen daarvan;
3. onjuiste informatie op de website gratisspullenzoekengeven;
4. wijzigingen in de diensten van de ondernemende vereniging, of wijzigingen in of op de website
gratisspullenzoekengeven;
5. het wel of niet ingaan op een aanbieding is uw eigen verantwoordelijkheid;
6. dit artikel bevat geen beperking van aansprakelijkheid voor schade door onze opzet, grove schuld of
schade waarvoor de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend consumentenrecht niet
kan worden beperkt.
Wijzigingen van de diensten en de Website
De ondernemende vereniging of gratisspullenzoekengeven, kan haar diensten of de website of delen
daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten beëindigen. Wij zullen
ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen
voordat deze wordt doorgevoerd.

Privacy beleid
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2014
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De website hanteert een strikt privacy beleid. Wij
nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit
privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van aanbieder en vrager. Wij zien het namelijk
als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en
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hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is
van toepassing op de diensten van gratisspullenzoekengeven. U dient zich ervan bewust te zijn dat
gratisspullenzoekengeven, niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
gratisspullenzoekengeven, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor spullen aan te bieden of te vragen, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens en de daarbij horende verwerkingen die
plaatsvinden op de website van gratisspullenzoekengeven. Deze website is toegankelijk via
http://www.bijeva.be en http://www.gratisspullenzoekengeven.be.
Wet bescherming persoonsgegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere
manieren worden vrijwillig verkregen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle aanbieders en vragers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Gegevens gebruik
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze aanbieders en vragers te benaderen over:
•Diensten van de website gratisspullenzoekengeven.be;
• Belangrijke ontwikkelingen binnen de website gratisspullenzoekengeven.be;
•Nieuwe diensten van de website gratisspullenzoekengeven.be;
•Marktonderzoek.
Gegevens opslag
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng
beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen
niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.
Gegevens wijzigen
Op de website gratisspullenzoekengeven, staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de
communicatie vanuit gratisspullenzoekengeven. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw
gegevens. Op verzoek zal gratisspullenzoekengeven, u uit zijn bestand halen. Dit kunt u doen door
contact met ons op te nemen: annydewindt@bijeva.be.
Cookies
Wij verzamelen gegevens, zoals cookies, voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
aanbieders en vragers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik
van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde
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servers van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt,
om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij de vrager beslist zelf de spullen bij de aanbieder op
te halen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze betrokken vrijwilligers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op de mogelijkheden en het gebruik van gratisspullenzoekengeven,
Veranderingen en/of aanpassingen van gratisspullenzoekengeven, kunnen leiden tot wijzigingen in dit
privacybeleid. Wij raden u daarom aan het privacybeleid af en toe te raadplegen. Met regelmaat
controleren wij of we nog aan het privacybeleid voldoen. Mocht u vragen hebben over ons
privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons middels annydewindt@bijeva.be.
gratisspullenzoekengeven, houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen
zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28 oktober 2014.
Communicatie
Als u ons een bericht of e-mail stuurt, is het mogelijk dat wij deze bewaren. Deze e-mails worden
opgeslagen op de beveiligde server van een derde partij. Wij combineren de gegevens uit de berichten
of e-mails niet met andere persoonlijke gegevens die wij tot onze beschikking hebben.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact op nemen
met annydewindt@bijeva.be.
Vragen, contact en feedback
We proberen regelmatig te controleren of wij aan dit privacybeleid voldoen. Mocht u vragen hebben
over dit privacybeleid, dan kunt u contact met annydewindt@bijeva.be.
BiJeVa vzw Katstraat 15 - 9340 Lede info@bijeva.be ONDERNEMINGSNUMMER: 0885.644.048 RPR:
Dendermonde
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