
Terms and conditions 
 

Dit algemene voorwaarden en condities is van toepassing op Para Ti gebruikers die zich registreren 

via de applicatie en dus gebruik maken van het platform en diensten van Para Ti en partners  

1) Bedrijfsinformatie Para Ti 

 

De databeheerder verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke data is 

 

Para Ti 

BTW: BE0704 704 802 

Maalse Steenweg 69, 8310 Sint-Kruis 

Tel: +32 (0) 471 79 52 01 

Corneel.martens@para-ti.be 

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of onze data collectie praktijken, gelieve ons dan te 

contacteren op bovenstaand adres.  

Door te registeren op het platform van Para Ti en door diensten en producten te gebruiken van Para 

Ti en partners, en het ondertekenen van de overeenkomsten, geeft u als klant goedkeuring aan de 

zaken beschreven in deze overeenkomst en geeft u toestemming tot gegevensbeheer zoals vermeldt 

in ‘Privacy beleid’.  

Para Ti stelt een platform aan zijn gebruiker ter beschikking, waardoor de gebruiker diensten of 

producten kan gebruiken van Para Ti of partners. 

1) Producten aangeboden door Para Ti en toegang 

Door middel van de applicatie (het platform) kunnen gebruikers interageren met 

ontwikkelingen van Para Ti en partners, zoals onder andere winkelconcept ‘Para Ti’. 

Consumenten die toegang wensen, dienen hun eerst te registeren via de applicatie ‘Para Ti’. 

a. Para Ti kan de toegang tot het platform weigeren of annuleren indien de klant zijn 

verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet naleeft 

b. Para Ti kan een waarborg vragen voor de aanvaarding van een registratie op het 

platform 

2) Rechten verplichtingen en aansprakelijkheid van de klant 

a. De klant erkent de nodige informatie over de activiteit handelingen te hebben 
ingewonnen via brochures, informatieborden, applicatie of website van Para Ti.  

b. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Para Ti lijdt ten gevolge van een inbreuk 
door de Klant op één van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. 

c. De klant blijft als enige verantwoordelijk ten opzichte van Para Ti voor de uitvoering 

van zijn verplichtingen onder de overeenkomst, ook al laat deze klant het platform 

gebruiken onder zijn account door derden. 

d. De Klant moet de identificatiemiddelen als een goede huisvader gebruiken. Elke 

poging tot kopiëren van de technische identificatiegegevens van de 

activatiemiddelen en elk frauduleus gebruik ervan is verboden, en zal aanleiding 

geven tot het intrekken van de toegang tot de diensten onverminderd de andere 

maatregelen die Para Ti kan nemen jegens de Klant. 
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e. De klant dient de gebruiksaanwijzingen te volgen bij producten van Para Ti of 

derden. Bij het winkelconcept ‘Para Ti’ gaat de klant ermee akkoord te winkelen als 

een goede huisvader, dit wil zeggen: 

i. Geen producten verplaatsen van schap of rek 

ii. Het systeem niet opzettelijk te saboteren. Het opzettelijk saboteren wordt 

beschouwd als vandalisme en diefstal. Hiervan wordt een pv opgesteld. Een 

administratieve kost van minimum 50 euro wordt aangerekend bovenop een 

eventuele andere sanctie. 

iii. De producten met respect behandelen en niet vernielen 

f. De klant is zich er van bewust aansprakelijk te zijn door eigen fouten die voorkomen 

door het niet goed afsluiten van een gebruikssessie. Bij het winkelconcept ‘Para Ti’ 

betekent dit bijvoorbeeld dat de deuren van de koelkasten en winkelrekken goed 

dienen gesloten te worden alvorens verder te gaan.  

3) Activiteiten handelingen 

a. Indien, als gevolg van een technische storing, de interactie met het platform 

onderbroken wordt, dient de klant dit telefonisch te melden aan Para Ti.  

b. De gemaakte kosten gelinkt aan de activiteit zijn bindend en worden door Para Ti 

periodiek ontvangen via automatische bank- of creditcarddomiciliëring, waarvoor de 

klant Para Ti heeft bemachtigd.  

4) Aansprakelijkheid van Para Ti 

a. Para Ti kan niet aansprakelijk worden geacht voor productkwaliteit of claims van 

toepassing op product van derden.  

b. Para Ti verbindt zich er toe alle redelijke maatregelen te nemen om storingen in het 

systeem te voorkomen. Para Ti kan echter niet verantwoordelijk geacht worden voor 

schade voorkomend uit storingen uit het systeem.   

c. Para Ti kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie voorzien door 

derde partijen waarmee Para Ti samenwerkt.  

5) Facturatie en betaling 

a. Indien blijkt dat een te hoog bedrag werd aangerekend aan de Klant en dit door de 

Klant werd betaald, wordt het verschil, voor zover mogelijk, als een tegoed geplaatst 

op het account van de klant of kan dit teruggestort worden. Para Ti is geen 

interesten op dit bedrag verschuldigd aan de klant. 

b. Het bedrag wordt aangerekend van zodra de klant een bedrag hoger dan 10 euro 

heeft open staan of indien het bedrag al langer dan 14 dagen open staat.  

c. Als Para Ti geen betaling ontvangt binnen de 30 dagen na aankoop dienst of product, 

gelden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn verwijlinteresten ten belope van 

de wettelijke interestvoet vermenigvuldigd met 2. Para Ti kan ook administratieve 

kosten aanrekenen, met een minimum van 3 euro.  

6) Wijzigingen door Para Ti 

a. Para Ti zal de klant op het voorhand inlichten over mogelijke wijzigingen aan deze 

overeenkomst en condities.  

7) Persoonsgegevens, bescherming van de privacy 

a. Wij verwijzen hiervoor graag naar ons document ‘Privacy beleid’ 

 


