
 

JURIDISCHE INFORMATIE 

Juridische informatie 

Deze website, hierna de "Website" genoemd, is eigendom van CAMPER S.L., hierna "CAMPER" genoemd, een commerciële 

entiteit naar Spaans recht, statutair gevestigd te C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Balearen, Spanje, geregistreerd in het 

handelsregister van Palma de Mallorca Blad PM 37464 Volume 1805 Pagina 48, met CIF B57060725 

Naast de statutaire vestiging, wordt het volgende e-mailadres, customercare@camper.com, beschikbaar gesteld aan 

gebruikers. Hier kunnen zijn terecht met hun verzoeken, vragen of claims. 

Toegang tot en gebruik van de Website geven u de status van Gebruiker, wat betekent dat u zich dient te houden aan deze 

Juridische Informatie in de versie die is gepubliceerd op het moment dat deze wordt geopend. Als u het er niet mee eens 

bent, moet u zich onthouden van toegang tot de Website of het gebruik van de diensten die via de Website worden geleverd. 

Deze Juridische Informatie richt zich naar de beginselen van wettigheid en goede trouw, waartoe de Gebruiker verplicht is 

om de Website te gebruiken, evenals de informatie of diensten die worden geleverd, in overeenstemming met de wet, 

moraal, goede zeden en openbare orde. Het ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze Website, de wederverkoop 

ervan en de schending van de rechten van derden zullen aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde 

verantwoordelijkheden. 

In het bijzonder raden we u aan daar aandacht aan te besteden en ons beleid met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden, 

het Privacybeleid en het Cookiebeleid te lezen, vooral voordat u bestellingen plaatst of ons uw gegevens verstrekt. Toegang 

tot bepaalde Inhoud, Producten en/of Diensten die via de Website worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan bepaalde 

specifieke voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze Juridische Informatie vervangen, aanvullen en/of wijzigen. 

Voorafgaand aan het openen en/of gebruiken van deze Inhoud, Producten en/of Diensten, dient de Gebruiker daarom ook 

de bijbehorende specifieke voorwaarden zorgvuldig te lezen. Indien er een discrepantie bestaat tussen de bepalingen van 

deze Juridische Informatie en de specifieke voorwaarden van elke specifieke dienst, prevaleren de bepalingen van deze 

laatste. 

CAMPER is niet verantwoordelijk voor misbruik of verduistering van de inhoud of informatie die op de Website wordt 

gepubliceerd. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle informatie en/of inhoud waartoe via het internet toegang wordt 

verkregen uitsluitend voor persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik is. De overdracht aan derden van alle soorten en 

vormen van alle of een deel van de informatie en/of inhoud waartoe de Gebruiker via de Website toegang kan hebben, is 

verboden. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Wet op de 

Diensten van de Informatiemaatschappij), kan CAMPER u, per e-mail of via een ander soortgelijk middel, reclame sturen met 

betrekking tot de activiteit van CAMPER. 

Inschrijving 

Voor toegang tot en het surfen op de Website is het niet nodig om hierin te zijn geregistreerd. Gebruikers die dit wensen, 

kunnen zich echter registreren en exclusieve voordelen verkrijgen, zoals het versnellen van het bestelproces, het ontvangen 

van speciale aanbiedingen, meldingen over acties en exclusieve wedstrijden voor geregistreerde gebruikers, het bekijken van 

de status van de bestelling enz. 

CAMPER verbindt zich ertoe alle gegevens van geregistreerde gebruikers te behandelen en te verwerken in 

overeenstemming met het Privacybeleid. 

  

De Gebruiker verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige gegevens te verstrekken, alsmede alle 

verstrekte gegevens bij te werken zodat ze waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig blijven. 

https://www.camper.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_BE_NL.pdf


 

Zodra de registratie is gedaan, verplicht de Gebruiker zich zijn toegangscodes zorgvuldig te bewaken en te gebruiken en 

CAMPER onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk strafbaar feit zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, dat het 

oneigenlijk gebruik daarvan toestaat, gevolgd door een onmiddellijke annulering. CAMPER is niet verantwoordelijk voor de 

gevolgen van het oneigenlijk gebruik van toegangscodes. 

De wachtwoorden van elke Gebruiker zijn persoonlijk en mogen niet door derden worden gebruikt en anderen mogen ze 

niet gebruiken op het risico van identiteitsdiefstal. 

Het gebruikersregistratieproces wordt beschouwd als een formalisering van een juridisch bindend contract tussen CAMPER 

en de Gebruiker, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Juridische Informatie en de daarin opgenomen 

registratievoorwaarden. 

De geregistreerde Gebruiker erkent dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze Juridische Informatie en de daarin 

opgenomen registratievoorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat hij/zij ermee instemt om aan alle bepalingen ervan te 

voldoen. Tevens erkent u dat u het Privacybeleid hebt gelezen en geaccepteerd.  

Inhoud 

Industrieel/intellectueel eigendom 

Het domein www.camper.com is eigendom van CAMPER. Deze Website bevat handelsmerken, logo 's, afbeeldingen, teksten, 

ontwerpen, slogans en andere inhoud waarvan de rechten van CAMPER zijn. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dit eigendom 

en begrijpt dat hij geen enkel recht hierop verwerft, noch kan hij er wijzigingen in aanbrengen of er gebruik van maken. Al 

deze inhoud, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en ondertekend door hun eigenaren, zal van ongeoorloofd 

gebruik zijn. U bent niet bevoegd om op een andere website de handelsmerken van CAMPER als links te gebruiken zonder 

schriftelijke toestemming van CAMPER. 

In het geval dat de Gebruiker toegang heeft tot en/of inhoud en/of elementen die beschikbaar zijn via het internet 

downloadt, evenals alle toepassingen die beschikbaar zijn voor dit doel, heeft hij geen recht op deze inhoud en/of elementen, 

aangezien CAMPER alleen zijn persoonlijke en niet-overdraagbare gebruik toestaat en alle rechten op deze inhoud en/of 

elementen behoudt. Elke vorm van reproductie, distributie, openbaarmaking, beschikbaarstelling of transformatie, evenals 

elke andere vorm van exploitatie van alle of een deel van de inhoud of elementen, uitgevoerd in welke vorm of op welke 

manier dan ook, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMPER, of in voorkomend geval, van de eigenaar. 

Toegang tot en surfen op de Website zal in geen geval worden opgevat als een afstand, transmissie, licentie of gehele of 

gedeeltelijke overdracht van de hierboven vermelde rechten door CAMPER of, in voorkomend geval, door de eigenaar van 

de rechten waarmee ze corresponderen. 

Ongeoorloofd gebruik 

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de Website en de inhoud daarvan voor illegale doeleinden of 

activiteiten: hij heeft niet het recht enig materiaal dat op de Website is opgenomen te wijzigen, tevens mag hij niet kopiëren, 

distribueren, verzenden, presenteren, uitvoeren of in het algemeen op enigerlei wijze reproduceren, publiceren, autoriseren 

of enig werk maken op basis van de informatie of inhoud die op de Website is opgenomen. 

Aanpassingen 

De Website kan typfouten bevatten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website zonder voorafgaande 

kennisgeving te wijzigen. 

 

 

Links 

Voor betere prestaties van de Website kunnen links worden geïntroduceerd naar derden waarop onze Juridische Informatie 

en ons Privacybeleid niet van toepassing zijn en die buiten de controle van CAMPER vallen. Daarom moeten deze sites hun 

eigen Privacybeleid en Juridische Informatie hebben en hoewel we proberen om de integriteit van onze site te beschermen, 

https://www.camper.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_BE_NL.pdf


 

kan CAMPER niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en activiteiten van deze sites. Uw bezoek aan of 

toegang tot deze sites is daarom uw verantwoordelijkheid. 

Privacy- en Cookiebeleid 

Om meer te weten over ons Privacy- en Cookiebeleid, raadpleeg ons Privacybeleid en/of ons Cookiebeleid 

Garanties en beperking van aansprakelijkheid. 

CAMPER wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. CAMPER aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor 

voorbeeldige, gevolg-, bestraffende, incidentele, indirecte of speciale schade die verband houdt met deze Website of die 

hieruit voortvloeit, ongeacht of de partijen feitelijke of impliciete kennis hebben van de schade die zij kunnen oplopen. 

Geen verklaring van afstand 

Indien CAMPER één van de in de voorgaande punten genoemde bepalingen niet toepast, zal dit laatste in ieder geval niet 

worden beschouwd als een verklaring van afstand van genoemde bepaling. 

Toepasselijk recht en jurisdictie: 

Op deze Juridische Informatie is het Spaanse recht van toepassing. Partijen komen overeen eventuele geschillen of conflicten 

buiten rechte te zullen beslechten en slechts in het geval dat dit niet mogelijk is, zullen de partijen de zaak voorleggen aan 

de Rechtbanken en Gerechtshoven die bevoegd zijn, tenzij de Gebruiker wordt beschouwd als consument en gebruiker, in 

welk geval om de mogelijke geschillen te kennen de Rechtbanken en Gerechtshoven van de woonplaats van de Gebruiker 

bevoegd zullen zijn of die Rechtbank of Gerechtshof dat in de specifieke regelgeving voor consumenten en gebruikers wordt 

bepaald. 

Neem contact met ons op 

Als u ons uw opmerkingen op onze Website, twijfels, klachten of andere zaken wilt sturen, kan dat per brief aan CAMPER 

Polígono Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Balearen, Spanje, per e-mail aan customercare@camper.com, of via het 

contactformulier van de Website. 
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