
	  
Algemene	  Voorwaarden	  -‐	  v.1.1.2	  (2).docx	  31/08/2015	  10:40	   1	  

Algemene Voorwaarden 

Vooraleer u gebruik maakt van deze Websites en de Diensten, raden wij u aan om deze Algemene 
Voorwaarden goed na te lezen en eventueel een exemplaar offline te bewaren (ctrl+s) of af te 
drukken (ctrl+p) om op een later tijdstip te bekijken. Wij raden u eveneens aan om onze 
Privacyverklaring na te lezen. 

Artikel 1 – Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de websites, 
bereikbaar via de domeinnamen:  

• www.maninfo.be; www.audit-kmo-portefeuille.be; www.trainup.be; www.trainup.eu; 
www.trainingroi.eu, www.trainerscorner.be; hierna “Websites MI”.  

De Websites MI zijn eigendom van en worden beheerd door: 

Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 
Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”) of haar 
dochterondernemingen. 

• www.qfor.org, hierna “Website QF”.  

De Website QF is eigendom van en worden beheerd door: 

Q For EESV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, 
ingeschreven bij de KBO met nummer 0462 786 406, dochtervennootschap van: 

Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 
Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”). 

• www.traininginfo.be; hierna “Website Sadco”.  

De Website Sadco is eigendom van en worden beheerd door: 

Service and Distribution Company NV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 
2, 1080 Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0449 917 177, dochteronderneming van:  

Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 
Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”). 

De Websites MI, QF en Sadco zijn gezamenlijk hierna “Websites” genoemd. 

De hosting van de Websites wordt uitbesteed aan UniWeb bvba gevestigd te 's Herenweg 16 1860 
Meise. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden omvatten zowel de voorwaarden voor het gebruik van de op de 
Websites aangeboden Diensten, als het gebruik van de Websites zelf. 

Als gebruiker van de Websites (“u”/”uw”) begrijpt u dat de Websites (en de daarop aangeboden 
Diensten) onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden, samen met eventuele andere 
juridische documenten, zoals Privacyverklaring (gezamenlijk “Voorwaarden”). 

Door uw bezoek of gebruik van de Websites, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en alle latere 
versies zoals bijgewerkt door ManInfo. 

1.3. Op de Websites MI wordt informatie verstrekt omtrent verschillende certificatie- en 
subsidiemogelijkheden, best practices voor consultancy- en opleidingsorganisaties alsook 
beschrijving van diensten van Maninfo; informatie over trainings-, consultingsaanbod en 
aanverwante diensten; informatie omtrent auditen en hoe u uw organisatie optimaal kunt 
voorbereiden op een audit; informatie omtrent beheren van bedrijfsopleidingen en consultancy. 
Sommige Websites bieden u de mogelijkheid om een cursus te volgen en uw kennis te testen. 

Op de Website QF wordt informatie verstrekt omtrent de Qfor-methode voor kwaliteitsevaluatie 
zowel van de interne processen van opleidings- en consultingorganisaties als van de 
klanttevredenheid. De Website biedt de mogelijkheid om de evaluatie modulair op te bouwen met 
standaard tools en specifieke modules die eigen zijn aan de klant. 

Op de Website Sadco bevat een databank met verschillende te volgen opleidingen, organisaties, 
vergaderplaatsen, jobs en freelancers. De Website voorziet eveneens in een mogelijkheid om 
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informatie aan de databank toe te voegen, zowel gratis als betalend. Daarnaast voorziet de 
Website een koppeling naar de ledenzone “TrainersCorner”, op een aparte website. 

 

1.4. ManInfo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging 
zal de nieuwe versie beschikbaar zijn op de Websites. Desgevallend zal u per mail op de hoogte 
gebracht worden van de wijzigingen en wordt uw goedkeuring hiervoor tevens gevraagd. Wij raden 
u aan om de Voorwaarden regelmatig te controleren; de datum en versienummer van de laatste 
versie staan steeds bovenaan de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. 

1.5. Indien u minderjarig bent (-18 jaar), bent u niet gerechtigd om de Website te gebruiken of 
persoonsgegevens mee te delen, tenzij u daartoe de goedkeuring heeft van uw ouder of voogd. 

Artikel 2 – Gebruik van de Websites en de Content 

2.1. De Websites en alle content die op de Websites beschikbaar wordt gemaakt onder andere 
software, materialen, producten, diensten en informatie (“Content” genoemd) zijn uitsluitend 
bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Content op geen enkele manier 
aanpassen, reproduceren, verspreiden, doorgeven, vertonen, uitvoeren, publiceren, in licentie 
geven, uitzenden, verkopen of er afgeleide werken van maken. Behoudens ons uitdrukkelijk 
akkoord daartoe, is elk gebruik van de Content op andere websites of 
computernetwerkomgevingen verboden. U verbindt zich ertoe om de werking van deze Websites op 
geen enkele wijze te (trachten) onderbreken. 

2.2. De Content op de Websites is beschermd door auteursrechten en databankrechten dankzij de 
betrokken auteurswetten en internationale verdragen. Bij overtreding van een bepaling van de 
Voorwaarden, wordt de toestemming tot gebruik van de Websites automatisch beëindigd en moet u 
alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk verwijderen. 

2.3. ManInfo behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of updates op de Content of 
het formaat ervan toe te passen zonder daarvan melding te doen bij u. ManInfo behoudt zich het 
recht voor om de toegang tot of gebruik van de Websites naar eigen goeddunken en om gelijk 
welke reden af te sluiten of te beperken. 

Artikel 3 – Disclaimers 

3.1. U gebruikt deze Websites op eigen risico. De Websites en de Content worden in de staat 
geleverd waarin deze zich bevinden, zonder enige garantie of waarborg, onder meer garantie van 
verkoopbaarheid, geschiktheid van enig doel of de conformiteit (en niet inbreuk makend karakter) 
met enig intellectueel eigendomsrecht. 

3.2. ManInfo’s verplichtingen met betrekking tot diens producten en diensten worden uitsluitend 
bepaald door de overeenkomsten onder welke deze geleverd worden en niets op deze Websites kan 
worden beschouwd als een wijziging op deze overeenkomsten. 

3.3. ManInfo biedt geen garanties betreffende (i) de juistheid en volledigheid van de software, 
materialen, producten, diensten en informatie op deze Websites, noch (ii) het feit dat de server 
waar de Websites op gehost worden, vrij is van virussen of andere elementen die uw computer, 
eindapparatuur of andere eigendom kan infecteren, bedreigen of beschadigen, wanneer u de 
Websites bezoekt, doorzoekt, ervan downloadt of er anderszins gebruik van maakt. 

3.4. De Content, daarin begrepen zonder beperking alle software, materialen, producten, diensten 
en informatie, kan verouderd zijn en ManInfo neemt geen engagement op zich om de Content op 
de Websites steeds up to date te houden. 

Artikel 4 – Beperking van Aansprakelijkheid 

4.1. ManInfo besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van de Websites. 
Deze Content is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u 
aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Maninfo en 
haar dochteronderneming zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud 
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van de Websites, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt 
veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content, noch voor schade ingevolge 
onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde Content of taalfouten op de Websites 
(bijvoorbeeld i.v.m. de foute spelling van iemand zijn of haar naam,…) ManInfo draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden diensten van 
dienstverleners waarmee zij samenwerkt. 

4.2. ManInfo zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Websites, haar informaticasysteem, 
haar databanken en de gegevens van de gebruikers van de Websites te beschermen. ManInfo zorgt 
onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. ManInfo heeft in dit kader 
een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of 
grove nalatigheid, zal ManInfo (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet 
aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van 
gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of 
onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Websites (inclusief m.b.t. gegevens van 
gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Websites zouden verspreid worden). 

4.3. ManInfo stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Websites 24 uur op 24 en 7 
dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en 
gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te 
voeren, kan ManInfo echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Websites 
garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de 
dienstverlening, zal ManInfo alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het 
probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan 
de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen 
geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 

4.4. Alle Content op de Websites is steeds slechts informatief. 

4.5. De Gebruikers van de Websites zijn zelf verantwoordelijk om de Websites als een goede 
huisvader te gebruiken. De gebruikers van de Websites zijn ook verantwoordelijk voor de 
geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, tablet, 
smartphone, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz. 

Artikel 5 – Links naar websites van derden 

5.1. Links op de Websites naar websites van derden worden uitsluitend voorzien voor uw gemak. 
Indien u deze links gebruikt, verlaat u de Websites. ManInfo heeft deze links naar andere websites 
niet allemaal gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de Content 
die daarop wordt aangeboden. 

5.2. ManInfo beveelt andere websites in geen geval aan en staat er geenszins voor garant, noch 
voor software, materialen, producten, diensten en informatie die op dergelijke websites worden 
aangeboden of enig resultaat dat kan worden behaald door het gebruik ervan. Indien u ervoor kiest 
om een website van derden te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico. 

Artikel 6 – Links leggen naar de Websites 

U mag links aanmaken naar de Websites vanuit andere websites, doch uitsluitend met de 
toestemming van ManInfo en in overeenstemming met de voorwaarden van de richtlijnen voor het 
linken naar de Websites van ManInfo en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
Indien u wenst te linken naar onze Websites, neem met ons contact op. 

Artikel 7 – Privacy- & Cookieverklaring 

Onze Websites maken gebruik van Cookies en omvat eveneens de verwerking van een aantal 
persoonsgegevens van u. Voor het regelend kader van de Cookies en de verwerking van 
persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring. 
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Artikel 8 – Diensten 

8.1. Op de Websites wordt informatie verstrekt omtrent: 

• verschillende certificatie- en subsidiemogelijkheden, best practices voor consultancy- en 
opleidingsorganisaties alsook een beschrijving van diensten van Maninfo; informatie over 
het trainings- en consultingaanbod en aanverwante diensten; informatie omtrent auditing 
en hoe u uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op een audit; informatie omtrent 
beheren van bedrijfsopleidingen en consultancy. 

• de Qfor-methode voor kwaliteitsevaluatie zowel van de interne processen van opleidings- 
en consultingorganisaties als van de klanttevredenheid. De Website biedt de mogelijkheid 
om de evaluatie modulair op te bouwen met standaard tools en specifieke modules die 
eigen zijn aan de klant. 

•  een databank met verschillende te volgen opleidingen, organisaties, vergaderplaatsen, 
jobs en freelancers. De Website voorziet eveneens in een mogelijkheid om informatie aan 
de databank toe te voegen, zowel gratis als betalend. Daarnaast voorziet de Website een 
koppeling naar de ledenzone “TrainersCorner”, op een aparte website. 

Sommige Websites bieden u de mogelijkheid om een cursus te volgen en uw kennis te testen. Alle 
verstrekte informatie, cursus, webinar, videos en de tests worden gezamenlijk “Diensten” 
genoemd. 

8.2. Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, dient u zich in te schrijven. Het gebruik van de 
Diensten kan gratis of betalend zijn onder bepaalde voorwaarden. 

Artikel 9 – Inschrijving en gebruik 

9.1. Om toegang te krijgen tot de Diensten, dient u zich in te schrijven door uw persoonsgegevens 
in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Websites. Het aanmeldingsformulier 
dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. 
De toegang tot de Diensten is beperkt tot ingeschreven medewerkers. 

9.2. Voor sommige Diensten op sommige Websites moet u een account creëren. U krijgt een 
persoonlijke login en password. De paswoorden mogen niet aan derden doorgegeven worden. 

Artikel 10 – Facturatie en Betaling 

10.1. Voor actuele prijzen, gelieve onze Websites te raadplegen. 

10.2. De factuur wordt opgemaakt op de dag van de bestelling van de bestelde diensten en is 
onmiddellijk betaalbaar. Indien geen betaling volgt binnen de 30 dagen volgend op de 
factuurdatum, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het gefactureerde 
bedrag, zonder lager te zijn dan 150 euro. Daarbij zal tevens een interest verschuldigd zijn van 1% 
per maand vertraging op het totale verschuldigde bedrag tot op de dag van volledige betaling. 

Management Information nv behoudt zich het recht voor de afleveringen van de Diensten evenals 
andere producten, zelfs niet gerelateerd aan deze bestelling te schorsen. 

Artikel 11 – Overmacht 

11.1. In geval van overmacht is ManInfo niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat 
geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de 
overeenkomst definitief ontbinden. 

11.2. Overmacht is elke omstandigheid die door de Belgische rechtspraak algemeen wordt 
beschouwd als een overmachtssituatie en meer bepaald iedere omstandigheid buiten de wil en 
controle van partijen om die de nakoming van contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk 
verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, 
machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een 
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig 
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moment niet beschikbaar zijn van de Websites, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of 
andere ingeschakelde derden, ... 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom 

ManInfo of haar dochterondernemingen is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van 
het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Websites en de aangeboden 
Diensten. Als gebruiker van de Websites verbindt u zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen 
enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Websites bestaan (of zelfs een deel 
ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te 
publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere 
wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de 
databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen 
en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en 
bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Websites 
en van de Diensten. 

Artikel 13 – Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank 

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming 
met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. 

De Nederlandstalige rechtbanken van Dendermonde zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk 
geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene 
Voorwaarden. 

Contact  

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de Websites, de Diensten, deze Algemene Voorwaarden of 
de Privacyverklaring, neem gerust contact met ons op middels volgende coördinaten: 

Management Information NV 
Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) 
B-1080 Brussel 
 
Tel. : 02 414 25 00 
Fax : 02 414 26 00 
 
RPR Brussel BTW BE 0441 240 033 
 
E-mail: info@maninfo.be 
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Privacyverklaring 

Deze "Privacyverklaring" regelt de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens via de 
websites www.maninfo.be; www.traininginfo.be; www.audit-kmo-portefeuille.be; www.trainup.be; 
www.trainup.eu; www.trainingroi.eu, www.trainerscorner.be; www.qfor.org en regelt eveneens het 
gebruik van cookies op deze Websites. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het 
bevat essentiële informatie over hoe uw persoons-en organisatie gegevens worden verwerkt. Het 
doorgeven van uw persoons-en organisatie gegevens impliceert uw uitdrukkelijk en geïnformeerd 
akkoord met de verwerking van persoons-en organisatie gegevens en bijgevolg ook uw volledige 
kennis van deze Privacyverklaring; we raden u aan om een kopij van deze Privacyverklaring te 
bewaren (ctrl+s) of af te drukken (ctrl+p) om op een later moment nog eens te consulteren. 

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 
1080 Brussel, ingeschreven bij de KBO met nummer 0441 240 033 is de moedervennootschap van: 

• Q For EESV, Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, KBO 0462 786 406  
• Service and Distribution Company NV, Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, KBO 

0449 917 177 

(hierna: "Verantwoordelijke", “Wij” of “ManInfo”) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoons-en organisatie gegevens op de websites www.maninfo.be; www.traininginfo.be; 
www.audit-kmo-portefeuille.be;	  www.trainup.be; www.trainup.eu; www.trainingroi.eu, 
www.trainerscorner.be, www.qfor.org hierna “Websites”. 

1.2. Uw gegevens zullen verwerkt worden conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Wet 
van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie. 

1.3. De Websites van ManInfo kunnen links bevatten naar externe websites die beheerd worden 
door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in deze 
Privacyverklaring niet van toepassing zijn op de informatie verzameld op andere websites. 

1.4. Door aan ManInfo persoons-en organisatie gegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk 
akkoord met de wijze waarop ManInfo persoons-en organisatie gegevens verzamelt, verwerkt en 
beheert zoals hieronder beschreven. 

1.5 Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens heeft 
Maninfo een verklaring afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer. 

Artikel 2 – Persoons-en organisatie gegevens 

2.1. Gegevens die u aan ons geeft 

De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, houden voornamelijk uw naam en voornaam, uw 
geslacht/aanspreektitel, uw emailadres, uw firmanaam, uw functie, uw telefoon nummers, en 
gevolgde opleidingen met de details ervan en evaluatie. Organisatie gegevens die u aan ons 
doorgeeft dienen tot het opmaken van offerte en het uitvoeren van audittrajecten en tot up to date 
opleiding’s en consulting aanboden. 

2.2. Gegevens die automatisch worden verzameld 

Bepaalde gegevens worden verzameld aan de hand van cookies: zie hieronder voor de Cookie 
Policy. 

Sommige informatie wordt ook verzameld zonder gebruik van cookies. Deze gegevens kunnen 
enkel geraadpleegd worden door ManInfo. Deze informatie houdt in: 1°) TCP/IP-adres 2°) het type 
en de versie van uw navigatiesysteem, en 3°) het laatst geopende venster op internet. 
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Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking 

3.1. Algemene doeleinden: 
De persoons- en organisatie gegevens worden verwerkt om:  

o De Diensten (alle verstrekte informatie, cursus, webinar, videos en de tests worden gezamenlijk 
“Diensten” genoemd) op de Websites aan te bieden; 

o marktonderzoek te doen en de technische en intrinsieke kwaliteit van de diensten te verhogen; 

o u informatie te verstrekken over toekomstige diensten die u zouden kunnen interesseren; 

o de Websites technisch te beheren; 

o na het verifiëren van het anoniem karakter van de gegevens, statistieken op te maken of een 
onderzoek te voeren naar het aantal bezoeken op de verschillende onderdelen van de Websites. 

3.2. Commerciële doeleinden: 
Uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden voor zover u 
hiertoe uw uitdrukkelijk instemming heeft verleend door het overeenkomstige hokje aan te vinken. 
U heeft het recht om hier te allen tijde verzet tegen aan te tekenen en u krijgt tevens de 
mogelijkheid om zich gemakkelijk uit te schrijven door op de daartoe voorziene link in de email te 
klikken.  

3.3. Doorgifte aan derden: 
Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld door Maninfo en zullen niet aan 
derden worden doorgegeven. 

Artikel 4 – Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ManInfo bewaard en verwerkt voor een periode die 
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  

Artikel 5 – Uw rechten als betrokkene 

5.1. Recht van toegang en inzage: 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van 
het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 

5.2. Recht van verbetering en verwijdering: 

U bent vrij om uw persoons- en organisatie gegevens al dan niet mee te delen aan ManInfo. 
Daarnaast hebt u steeds het recht om ManInfo te verzoeken uw persoons- en organisatie gegevens 
te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of 
verzoek tot verwijdering van persoons- en organisatie gegevens, bepaalde diensten en producten 
niet meer leverbaar zijn. 

5.3. Recht van verzet: 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoons- en 
organisatie gegevens, indien u meent dat daartoe ernstige en rechtmatige redenen toe zouden 
bestaan. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoons- en organisatie gegevens 
indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de nakoming 
door ManInfo van haar contractuele verplichtingen. Betreffende de verwerking voor direct 
marketing-doeleinden, mag u zich te allen tijde verzetten zonder motivering van uw beslissing. 

5.4. Uitoefening van rechten: 
U kunt uw rechten uitoefenen door ManInfo te contacteren per email op info@maninfo.be of per 
brief op het onderstaand adres:  
 
Management Information NV 
Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 
B-1080 Brussel 
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Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren, houden wij eraan om uw identiteit te 
verifiëren bij het uitoefenen van uw rechten. Wij verzoeken u om steeds een kopij van uw 
identiteitskaart en volmacht voor rechtspersoonlijkheden als bijlage bij te voegen.  

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid 

6.1. ManInfo heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens 
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

6.2. In geen geval kan ManInfo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade 
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet 
toegestane toegang tot uw login en paswoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk 
voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Websites van uw computer, IP-adres, uw 
identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan, … 

Artikel 7 – Cookies 

7.1. Gebruik van Cookies 

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat verstuurd wordt vanop de Websites van ManInfo en dat 
bewaard wordt op de harde schijf van uw computer. Zodoende kunnen wij uw voorkeuren 
onthouden bij het bezoeken van onze Websites. 

De informatie die middels deze cookies bewaard wordt, kan uitsluitend worden uitgelezen door 
ManInfo. 

Onze Websites maken gebruik van Cookies en gelijkaardige technologie om uw voorkeuren te 
onderscheiden van deze van andere bezoekers op onze Websites. Dit laat ons toe om u een betere 
ervaring te garanderen bij het bezoeken van onze Websites en om onze Websites tegelijkertijd te 
verbeteren. 

Cookies en andere gelijkaardige technologieën staan ons niet toe om systematisch gegevens te 
verzamelen die de gebruikers van onze Websites identificeren. Cookies maken het ons mogelijk de 
werking van de Websites te verbeteren, om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers 
en om de doeltreffendheid van de Content (software, materialen, producten, diensten en 
informatie) van de Websites te meten. 

We zijn verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruiken, bewaren en uitlezen van 
cookies en vergelijkbare technologieën op uw computer of mobiel apparaat. Deze Privacyverklaring 
informeert u op een duidelijke en volledige wijze over de Cookies die wij gebruiken en hun functie. 
Gelieve de Privacyverklaring goed door te nemen voor informatie over de wijze van verwerking van 
persoons- en organisatie gegevens op de Websites.  
Voor het gebruik van niet-functionele cookies hebben wij uw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, 
geïnformeerde en voorafgaande toestemming nodig. U mag uw voorkeur uitdrukken door op de 
overeenkomstige knop te drukken. U kunt uw toestemming nadien te allen tijde opnieuw intrekken. 

7.2. Soorten Cookies: 

De wet maakt een verschil tussen functionele en technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle 
andere cookies anderzijds. 

Functionele en technisch noodzakelijke cookies zijn cookies die de goede werking van de Websites 
verzekeren (bijv. cookies voor login en registratie, taalvoorkeuren). 

Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst voor statistische doeleinden, 
social targeting, behavioural advertising en andere commerciële doeleinden. 

7.3. Uw toestemming: 

Bij uw eerste bezoek aan de Websites informeren wij u over het gebruik van cookies door middel 
van een pop-up boodschap. Het aanvinken/aanklikken van kennisname betekent uw toestemming. 
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Voor het gebruik van functionele en technisch noodzakelijke cookies hebben wij uw voorafgaande 
toestemming niet nodig. Nochtans kunt u nadien steeds verkiezen om deze cookies uit te 
schakelen. 

7.4. Welke cookies worden op de Websites gebruikt? 
Functionele cookies  

Naam Domein Doel Geldigheid 

PHPSESSID 
maninfo.be; qfor.org; .traininginfo.be; .audit-kmo-
portefeuille.be; trainup.be; .trainup.eu; .trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

PHP sessie 
identificatie 

Tot einde 
sessie 

 
Niet-Functionele cookies  

Naam Domein Doel Geldigheid 

__utma 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics. Wordt gebruikt om 
gebruikers en sessies te 
onderscheiden. De cookie 
wordt aangemaakt wanneer 
het javascript wordt 
uitgevoerd en er geen 
bestaande __ utma cookies 
aanwezig zijn. De cookie 
wordt elke keer bijgewerkt 
als er gegevens worden 
verzonden naar Google 
Analytics. 

2 jaar 

__utma 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

idem 2 jaar 

__utmb 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics. Wordt gebruikt om 
nieuwe sessies / bezoeken 
vast te stellen. De cookie 
wordt aangemaakt wanneer 
het javascript wordt 
uitgevoerd en er geen 
bestaande __ UTMB cookies 
aanwezig zijn. De cookie 
wordt elke keer bijgewerkt 
als er gegevens worden 
verzonden naar Google 
Analytics. 

30 minuten na 
aanmaken/bijwerken 

__utmc 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 

Gebruikt door Google 
Analytics. Wordt gebruikt in 
combinatie met de __UTMB 
cookies om te bepalen of de 

Einde browsersessie 
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Naam Domein Doel Geldigheid 

.trainup.eu; 

.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

gebruiker zich in een nieuwe 
sessie of bezoek bevindt. 

__utmt 

.maninfo.be; 

.traininginfo.be; 

.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics om de web requests 
te behandelen. 

10 minuten 

__utmz 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics. Slaat de bron of 
campagne op waarin wordt 
uitgelegd hoe de gebruiker 
de Websites bereikt. De 
cookie wordt aangemaakt 
wanneer het javascript wordt 
uitgevoerd en iedere keer 
worden gegevens verzonden 
naar Google Analytics. 

6 maanden na 
aanmaken/bijwerken 

__utmz 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

idem idem 

_ga 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics. Wordt gebruikt om 
gebruikers en sessies te 
onderscheiden. 

2 jaar 

_gat 

maninfo.be; qfor.org; 
.traininginfo.be; 
.audit-kmo-
portefeuille.be; 
.trainup.eu; 
.trainingroi.eu; 
trainerscorner.be 

Gebruikt door Google 
Analytics om de web requests 
te behandelen. 

10 minuten 

wordpress_logged_in 
cookie 

audit-kmo-
portefeuille.be 

Gebruikt door WordPress om 
te behouden of de gebruiker 
van de Academy ingelogd is 

2 weken 

wordpress_test_cookie 
audit-kmo-
portefeuille.be 

Gebruikt door WordPress 
tijdens het login proces om 
de te testen of de browser 

Einde browsersessie 
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Naam Domein Doel Geldigheid 

toelaat opslag van cookies 

Vimeo cookies 
.player.vimeo.com en 
.vimeo.com 

Vimeo (gebruikt door audit-
kmo-portefeuille voor 
afspelen van video’s) 
gebruikt een aantal cookies 
eens dat u een video 
afspeelt. Leer meer op 
https://vimeo.com/privacy  

 

 
Voor cookies van derden (Google Analytics) verwijzen wij naar de verklaringen van deze derden op 
hun respectieve website. Opgelet, wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, 
noch op de inhoud van de cookies van deze derden.  

Artikel 8 – Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtbank 

8.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met 
de Belgische wetgeving die exclusief van toepassing is op ieder mogelijk geschil. 

8.2. De hoven en rechtbanken te Brussel of Dendermonde zijn exclusief bevoegd voor ieder geschil 
dat zou rijzen uit de interpretatie of toepassing van deze Privacyverklaring. 

Artikel 9 – Goedkeuring 

Door het gebruik van de Websites, door de instemming met het Cookiegebruik in het 
waarschuwingskader bij uw eerste bezoek of bij het aanpassen van uw Cookievoorkeuren en door 
de instemming met de verwerking van uw persoons-en organisatie gegevens door het aanvinken 
van het daartoe voorziene hokje, verklaart u zich akkoord met de overeenkomstige bepalingen van 
de huidige Privacyverklaring en gaat u akkoord met de verzameling en verwerking door ManInfo 
van uw persoons-en organisatie gegevens en het gebruik van Cookies in overeenstemming met 
deze Privacyverklaring. 

 


