Wettelijke vermeldingen
Deze website behoort toe aan PH Commercial Services NV, afgekort PHCom.
Het technisch onderhoud en de updates worden door PHCom beheerd en verlopen
via www.infomaniak.com.
De verantwoordelijke uitgever is Stéphane Depaepe , 104a Kolonel Bourgstraat, 1030 Brussel,
Tel.: 02 702 64 74 e -mail : s.depaepe(at)phcom.be
De kantoren zijn open van maandag tot en met vrijdag 8:30-17:30.
De toegankelijkheid van de site is permanent behalve in geval van overmacht.
PHCom is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven met business development. Onze
missie: de commerciële activiteiten van een KMO ondersteunen met consultancy en helpen met het
implementeren van actie's in B2B op drie niveaus: Consulting (advies), het Development center en
opleidingen.
Het geheel van deze website is onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake
auteursrechten en intellectueel eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van deze site (logo's, foto's, illustraties en
tekst) is toegestaan, mits verwijzing naar de bron. Andere handelingen, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever worden beschouwd als een overtreding.
PHCom behoudt het recht op de site te werken en/of wijzigingen uit te voeren op elk gewenst moment
zonder voorafgaande verwittiging inzake informatie, artikels of kenmerken die op onze site
gepubliceerd worden.
Ondanks de aandacht voor de juistheid van de gegevens op de website, kan onjuiste of foute
informatie bestaan. Bedankt om ons te verwittigen via het contactformulier.
Volgens de wetgeving betreffende de beeldrechten, kan een persoon die op een foto op de site zou
verschijnen zonder zijn toestemming, direct verdwijnen op aanvraag.
PHCom wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gebruikte links naar andere websites.
Met betrekking tot het koninklijk besluit van 13 februari 2001 (uitvoering van de " privacy en
persoonsgegevens" wet van 8 december 1992), kunnen de informatie en de gegevens verzameld
worden voor onbepaalde tijd. Deze gegevens kunnen eveneens verkocht of overgedragen worden
aan een andere organisatie , ze kunnen ook gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven , e
-mails, studie missies, marktverkenningen, statistische analyse ... met betrekking van de PHCom
activiteiten.
Overeenkomstig met de wet van de bescherming van persoonsgegevens, hebt u toegangsrecht op
informatie over U en/of uw activiteiten. U kan een kopie verkrijgen. U kan een verzoek bij de uitgever
doen om correcties aan te brengen en/of alle informatie betreffende uw persoon en uw activiteiten te
laten verwijderen.
PHCom website maakt gebruik van cookies. Zo verzamelen wij anoniem informatie ( de browser en de
operaties die gebruikt wordt, het aantal bezochte pagina's & de duur van het bezoek ...)
Elke gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van cookies door het configureren van hun
browser. Als u ons geïdentificeerd bent om toegang te hebben naar het privé gedeelte van onze site,
dan kunnen wij eveneens toegang hebben tot uw navigatiegegevens.

