
 

Disclaimer gebruik HYMEDIS website 

Aanvaarding voorwaarden 

Op de toegang tot en het gebruik van de website HYMEDIS zijn onderstaande voorwaarden van 
toepassing.  Indien u deze website raadpleegt wordt u geacht hier van kennis te hebben genomen en 
de gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. De beheerder van de website HYMEDIS 
behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te 
wijzigen. 

Gebruik van de website 

Tenzij anders vermeld, mag alle informatie van deze website vrij geraadpleegd worden. Alle gegevens 
op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor private en educatieve doeleinden. 

Het is de gebruiker onder geen beding toegestaan om de gegevens van deze site gedeeltelijk of geheel, 
op zich of in herkenbare vorm, te reproduceren of te publiceren. 

Commercieel gebruik van gegevens op deze site is niet geoorloofd zonder voorafgaandelijk, 
schriftelijke toestemming van de beheerder van de HYMEDIS.  

Intellectuele eigendomsrechten 

De HYMEDIS-data (informatie) bevat meteo- en hydrografische data betrekking hebbend op de 
Westerschelde en haar mondingen, de Vlaamse kust, de Oosterschelde, de Zeeschelde tot de 
Rupelmonding en het Kanaal van Gent naar Terneuzen, waarvan het auteursrecht en databankrecht 
berust bij en wordt voorbehouden door de Staat der Nederlanden, in casu het  Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (hierna: RWS) voor wat betreft de Westerschelde 
en haar mondingen, de Oosterschelde en het Vlaamse Gewest voor wat betreft Vlaamse kust en 
Bovenschelde. 

- de toegang tot de HYMEDIS-data geschiedt onder voorbehoud van het auteursrecht en 
databankrecht van RWS, respectievelijk Het Vlaamse Gewest; 

- de HYMEDIS-data bestaat uit gegevens die zijn verzameld ter ondersteuning van de 
organisatie en activiteiten van RWS, respectievelijk Het Vlaamse Gewest; 

- iedere aansprakelijkheid van RWS respectievelijk Het Vlaamse Gewest voortvloeiend uit of 
anderszins verband houdend met de HYMEDIS-data wordt uitgesloten; 

- RWS respectievelijk Het Vlaamse Gewest is gerechtigd de wijze van toegang tot de 
HYMEDIS-data op ieder gewenst moment te wijzigen. 

Registratie 

De beheerder registreert het gebruik van website voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden 
door de beheerder uitsluitend voor aan de website gerelateerde aangelegenheden gebruikt en zullen 
noch voor commerciële noch voor andere doeleinden worden doorgegeven aan derden. 

Afwijzing aansprakelijkheid 

Hoewel de beheerder de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, 
kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.  

De beheerder biedt voorts geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van 
de website en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk dan wel permanent geheel of gedeeltelijk niet 
beschikbaar zijn van de website. 

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet in eigendom zijn van de 
beheerder van de website HYMEDIS zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de 
website HYMEDIS. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van die andere websites of bronnen en het gebruik 
en/of de interpretatie daarvan. 

Indien u onjuistheden of andere tekortkomingen op deze site vaststelt kunt u contact opnemen met de 
beheerder van deze site. 


