Wettelijke vermeldingen
Informatie over de uitgever
Deze website wordt uitgegeven door PV-CP DISTRIBUTION
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 6.055.935 euro
Hoofdkantoor:
L'Artois - Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai, F-75947 PARIJS CEDEX 19, HR PARIJS onder nr. 314 283 326 - SIRET 314 283 326
00093 - APE 7912Z
Ingeschreven in het Franse register van reisbureaus en touroperators: IM075110024
Intracommunautaire btw-identificatienr.: FR 96 314 283 326
Voor elk contact: relatie-proprietaire@groupepvcp.com
Hosting informatie
Dimension 4
36 rue de la falaise, F-78126 Aulnay sur Mauldre - Tel.: +33 (0)1 34 75 8080, contact@dim4.com
EVOLVE
26 rue de la fédération, F-93100 Montreuil - Tel.: +33 (0)1 7793 18 18, contact@agence-evolve.com

Algemene gebruiksvoorwaarden
Gebruik van de website
Deze website is u gratis beschikbaar gesteld (buiten de kosten voor verbinding met de website) voor
persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de naleving van de hieronder beschreven voorwaarden.
Uw gebruik van deze Website impliceert dat u alle Gebruiksvoorwaarden volledig accepteert.
U mag deze Website alleen gebruiken als u ouder bent dan 18 jaar en gemachtigd bent om contracten
te ondertekenen die onder uw verantwoordelijkheid vallen (het gebruik van onze Website door
minderjarigen is verboden). U bent financieel verantwoordelijk voor al uw gebruik van de Website.
U mag de Website alleen gebruiken om reserveringen te plaatsen en aankopen te doen voor een
legitiem doel. Deze Website is met name bestemd voor het boeken van accommodaties en geen
gebruik of misbruik van dit doel is toegestaan, met name voor doeleinden die in strijd zijn met de
openbare orde en goede zeden.
Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, behouden we ons het recht voor om op elk moment en
zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de gehele of een deel van de Website te verbieden
of te beperken, onverminderd eventuele schadeloosstelling.
ONLINE BOEKEN
Als u de online reserveringsservice gebruikt vanaf de Website, dient u voorafgaand hieraan onze
Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen.
Via onze agenten kunt u voorstellen ontvangen van andere partnerbedrijven of rechtstreeks over deze
aanbiedingen worden geïnformeerd door de PIERRE ET VACANCES - CENTRE PARCS SA Group. Als u dit
niet wenst, hoeft u ons alleen maar te schrijven op de hierboven omschreven wijze door ons uw
achternaam/achternamen, voornaam/voornamen, adres en klantnummer op te geven.

AUTEURSRECHT / COPYRIGHT
Alle inhoud op https://proprietaire.groupepvcp.com wordt beschermd door auteursrechten,
handelsmerken, databases en andere intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan PV-CP
Distribution.
U kunt de inhoud van de Website ophalen en bekijken op een computerscherm, afzonderlijke pagina's
op papier afdrukken en deze pagina's elektronisch opslaan op een schijf (maar niet op een server of
op een netwerk aangesloten backupapparaat) voor persoonlijke (binnen uw familiekring) en nietcommerciële doeleinden. Elke andere reproductie, wijziging, kopie, distributie of gebruik voor
commerciële doeleinden van alle of een deel van de Inhoud zonder de schriftelijke toestemming van
PV-CP Distribution is ten strengste verboden.
Deze Voorwaarden verlenen u geen enkel recht op het gebruik van de handelsmerken, logo's of foto's
van de dochterondernemingen van PV-CP Distribution, waaronder, maar niet beperkt tot: PIERRE ET
VACANCES - CENTER PARCS, Maeva...
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE
PV-CP Distribution verbindt zich ertoe bijzondere aandacht te besteden aan de waarheidsgetrouwheid
van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd, in het bijzonder betreffende de
productspecificaties en prijzen. Ze verbindt zich er ook toe om de Website regelmatig te actualiseren.
Er kunnen echter onjuiste gegevens of weglatingen worden waargenomen met name vanwege
typografische of lay-out-fouten. Als u fouten opmerkt, verzoeken wij u om ons deze door te geven
zodat wij correcties kunnen aanbrengen.
PV-CP Distribution behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk element van de Website
te wijzigen. Als onderdeel van haar beleid om de Website bij te werken en te optimaliseren, kan PVCP Distribution beslissen om de huidige voorwaarden te wijzigen.
Elke gedateerde informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is alleen geldig voor de opgegeven
datum. Daarom behoudt PV-CP Distribution zich het recht voor om alle aanbiedingen op internet
zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
Bovendien vormen aanbiedingen van informatie, producten of diensten op de Website geen enkele
prospectie of uitnodiging door PV-CP Distribution jegens iemand voor hun gebruik in geografische
gebieden waar het verstrekken van de bovengenoemde informatie, producten en diensten bij wet
verboden is.
PV-CP Distribution kan geen ononderbroken toegang tot de Website of de volledige afwezigheid van
fouten garanderen. De service kan worden onderbroken vanwege problemen in verband met
onderhoud of reparaties, computerproblemen, storing met de internetservice of andere onvoorziene
omstandigheden. Evenzo is PV-CP Distribution niet verantwoordelijk voor vertragingen, problemen
met het gebruik of incompatibiliteit tussen deze Website en bestanden, uw browser of enig ander
programma voor toegang tot de Website.
PV-CP Distribution kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit of volgt op de verspreiding door een derde van een virus via onze Website en die
uw computersysteem kan infecteren als gevolg van uw verbinding met deze Website, het gebruik van
deze Website of de navigatie op deze Website. Evenzo is PV-CP Distribution niet aansprakelijk voor
materiële of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, technische storingen, openbaarmaking van
vertrouwelijke documenten, verlies van gegevens) of enige andere indirecte schade, ongeacht of deze
zich heeft voorgedaan tijdens het gebruik van de Website of in verband daarmee.

HYPERLINKS
Het verwijzen via hyperlinks naar de website https://proprietaire.groupepvcp.com is onderworpen aan
de voorafgaande schriftelijke toestemming van PV-CP Distribution.
TOEPASSELIJKE WET
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse
wetgeving.
ALGEMENE CLAUSULES
Elke overdracht of andere doorgifte van rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden is
ten strengste verboden.
Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van deze
Voorwaarden ongeldig is, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van
de rest van de voorwaarden die van kracht zullen blijven.
Het falen van een van beide partijen om een recht of rechtsvordering onder deze voorwaarden uit te
voeren, wordt niet beschouwd als een afstand van dit recht of van deze vordering.
Contact
Voor vragen kunt u onze veelgestelde vragen (FAQ) raadplegen. Berichten die u ons via internet stuurt,
kunnen echter op het netwerk worden onderschept. Tot op het moment dat ze ons bereiken, kan hun
vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.
U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:
guestowners-relations@groupepvcp.com

