ALGEMENE VOORWAARDEN
LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOOR DAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN
WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.
Algemeen
De website PromoLife ( exclusief sites die eraan gekoppeld zijn), hierna Website, wordt beheerd door
HighCo SHELF SERVICE NV, ingeschreven bij het KBO onder het nummer 0445.834.269 (BTW‐nummer:
445.834.269), met hoofdzetel gevestigd te Kruiskouter 1 in 1730 Asse, België. De algemene
voorwaarden van deze Website gelden, behalve voor HighCo SHELF SERVICE, ook met betrekking tot de
in de Benelux gevestigde vennootschappen van haar groep, zijnde actueel HighCo DATA Benelux, HighCo
DIGITAL Benelux, HighCo SCANID, HighCo PUBLIINFO, HighCo INFOSHELF en HighCo Shelf Service
Luxembourg. Hierna HighCo genoemd.
Deze Website is alleen bestemd voor personen die zich in België of Luxemburg bevinden. Door uzelf
toegang te verschaffen tot de Website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met
deze algemene voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze Website verder niet te
bezoeken of te gebruiken.
Wat is het principe van PromoLife ? PromoLife is een website met online (op het internet)
promotionele acties. Deze acties worden gepubliceerd door de met HighCo Geassocieerde Merken. Dit
gebeurt onder hun verantwoordelijkheid. De Geassocieerde Merken zijn de bedrijven en de organisaties
die een partnership zijn aangegaan met HighCo en die via de Website producten en diensten aanbieden
die u mogelijk kunnen interesseren op basis van de gegevens die u aan HighCo meedeelt.
De Website is beschikbaar in het Frans en het Nederlands. U kiest dit op de taalpagina. Vervolgens
wordt uw keuze geregisteerd en opgeslagen en zal u steeds op de pagina van uw keuze terechtkomen.
Op de homepagina kan u ten allen tijde van taal veranderen.
U kiest de actie waaraan u wenst deel te nemen en u wordt vervolgens naar de de actiepagina verwezen
waar u, naargelang het type actie, verdere info dient te verstrekken om uw deelname te bekomen. U
kan ook kortingsbon(nen) selecteren en vervolgens zelf afprinten. Lidmaatschap van deze dienst is
volledig gratis. Sommige acties kunnen wel kosten met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld
verzendkosten, maar indien extra kosten van toepassing zijn zal dit vermeld worden op de website.
HighCo is niet de uitgever van de acties en kortingsbonnen die beschikbaar zijn op de Website, in de
betekenis van de wet en de voorschriften die van toepassing zijn inzake handelspraktijken. De naam van
de verantwoordelijke uitgever staat op elke kortingsbon. De uitgever van de kortingsbonnen wordt hier
‘Geassocieerd Merk’ genoemd.
Inhoud De inhoud van deze Website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Website
wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. HighCo garandeert niet dat de inhoud
van de Website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn
van fouten.

Als er op de Website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop
of levering van dat product of die dienst.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit HighCo, inclusief haar onderaannemers, medewerkers en
werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op
enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website of een andere aan de
Website gekoppelde site, waaronder mede begrepen ‐ doch niet beperkt tot ‐ welke schade dan ook, die
op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: ‐ handelingen door u verricht, die zouden zijn
ingegeven door de op de Website geplaatste informatie; ‐ de onmogelijkheid de Website te gebruiken;
en ‐ het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is.
Wat is de verantwoordelijkheid van HighCo? Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot het aanbieden
van acties en bonnen, die uitgegeven worden onder de rechtstreekse en exclusieve
verantwoordelijkheid van onze Geassocieerde Merken. HighCo is niet verantwoordelijk voor de
conformiteit van deze kortingsbonnen aan de voorschriften die van toepassing zijn inzake
handelspraktijken.
HighCo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet aanvaarden van een kortingsbon in een
winkel. Deze weigering geeft niet het recht om de waarde van de kortingsbon op enig welke andere
manier te laten vergoeden door HighCo.
HighCo kan er ook niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer voordelen of informaties u niet
hebben bereikt wegens opgave van foutieve gegevens, evenmin als voor verzendingen naar personen
die valse informatie hebben opgegeven.
HighCo kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de Website niet beschikbaar is voor technisch
onderhoud, een update of omwille van om het even welke andere reden buiten haar wil om. HighCo is
in geen geval verantwoordelijk voor deze onderbrekingen of de eventuele gevolgen hiervan. HighCo
behoudt zich het recht voor de voorgestelde services eenzijdig stop te zetten, zonder vooropzeg of recht
op om het even welke schadevergoeding. HighCo spant er zich voor in om betrouwbare, nuttige en
pertinente informatie te geven maar kan niet garanderen dat de aangeboden diensten geen fouten
bevatten.
De eventuele hyperlinks op de Website leiden de gebruikers naar websites van derden, waaronder onze
partners. We benadrukken dat we de inhoud van en de informatie op deze websites niet op voorhand
hebben gecontroleerd of doorgenomen. We zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
websites en de manier waarop deze websites gebruikt worden. U gebruikt en raadpleegt deze websites
volledig en uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid. In het algemeen, kan HighCo niet
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de Website als deze inhoud niet rechtstreeks van
HighCo komt.
HighCo kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die u hebt
ondervonden door een virus of een ander computerprogramma dat werd doorgestuurd of op een
andere manier werd verspreid via de Website.

Fraude
Het is verboden foute of fictieve gegevens op te geven om deel te kunnen nemen aan een actie of
kortingsbon op de Website. HighCo is niet verantwoordelijk voor de eventuele opgelopen schade
hierdoor, voor geen enkele partij.
Het is verboden om kortingsbonnen of enig ander formulier, te wijzigen, vervalsen of te kopiëren. Enkel
origineel afgedrukte kortingsbonnen zijn wettelijk geldig. U kan uw kortingsbon zowel in kleur als zwart
wit afprinten.
Wanneer HighCo merkt dat bepaalde personen de regels van de Website niet respecteren mag de
toegang tot de Website voor deze persoon, onmiddellijk, zonder opzeg en zonder enige communicatie,
worden ontzegd.
Intellectuele eigendomsrechten De Website en alle elementen waaruit de Website bestaat, zijn
beschermd door de intellectuele rechten en de persoonlijkheidsrechten waarvan HighCo titularis of
licentiehouder is. De Website en alle elementen op de Website mogen op geen enkele wijze gebruikt
worden zonder de nadrukkelijke toestemming van HighCo. Door de Algemene Voorwaarden te
aanvaarden en na te leven, krijgt u van HighCo de nodige toestemming, wat betreft de intellectuele
eigendomsrechten of de persoonlijkheidsrechten van HighCo, om de Website te raadplegen, om aan de
door u geselecteerde acties deel te nemen en om de door u geselecteerde kortingsbonnen te bekomen.
Deze toestemming heeft uitsluitend betrekking op een raadpleging van korte duur en is beperkt tot een
normaal en niet commercieel gebruik van de Website, binnen de beperkingen die beschreven worden in
de Algemene Voorwaarden. U mag een gedeelte van de Website printen of downloaden naar een harde
schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor
informatieve, niet‐commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde
“copyright‐vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © HighCo. Alle rechten voorbehouden
Elke andere dan hierboven beschreven openbare – volledige of gedeeltelijke – reproductie of
communicatie van de Website of van de elementen op de Website op om het even welke drager en
zonder de toestemming van HighCo krachtens de Algemene Voorwaarden, is nadrukkelijk verboden.
Elke daad waarvoor geen toestemming is verkregen, is een vervalsing die strafrechtelijk bestraft wordt.
Fragmenten of elementen van de Website mogen alleen gereproduceerd of openbaar gemaakt worden
binnen de beperkingen van de wet en voor private en niet‐commerciële doeleinden. Deze fragmenten of
elementen mogen op een papieren document gereproduceerd worden binnen dezelfde beperkingen.
Dit papieren document moet echter beperkt worden tot één exemplaar, behalve als het gebruikt wordt
om te genieten van de kortingsbonnen. Het is nadrukkelijk verboden de merknamen ‘HighCo SHELF
SERVICE’, ’ PromoLife’, of de andere merken van HighCo te gebruiken zonder de voorafgaandelijke en
schriftelijke toestemming van HighCo. Alle vragen met betrekking tot toestemmingen moeten gericht
worden aan HighCo SHELF SERVICE NV – Kruiskouter 1 – 1730 Asse.

Persoonsgegevens Indien u op de Website persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, adres, leeftijd,
telefoonnummer en e‐mailadres, is deze privacypolicy van Highco van toepassing. U wordt verzocht om
deze privacypolicy goed te lezen voor dat u deze gegevens verstrekt. Door uw persoonsgegevens te
verstrekken geeft u HighCo uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken conform de doeleinden van
de privacypolicy.
Contact Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website, neem dan contact op met: HighCo SHELF
SERVICE NV tav Afdeling Communicatie Kruiskouter 1 ‐1730 ASSE Belgium
Mail: vragen@promolife.be
Recht Op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel

