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De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de
website van Restaurant Nami Sushi. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich
automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te
aanvaarden.
Persoonlijke gegevens, inzage & verwijdering
Op de website van Restaurant Nami Sushi worden geen gegevens opgeslaan of verwerkt voor verdere
commerciële doeleinden.
- versturing conctactformulier: de verstuurde gegevens worden naar ons doorgemaild en
bijgehouden, voor verdere contactname mbt onze diensten. Indien u dat niet wenst kan u dat in het
formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde
gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.
Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht
op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval
vragen over verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer – www.privacycommission.be).
Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel,
Restaurant Nami Sushi kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden,
noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet
onder onze verantwoordelijkheid.
Intellectuele Eigendom & Copyright
De volledige website (tekst, beeld,...) is intellectuele eigendom van Restaurant Nami Sushi en
beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke
weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij
voorafgaande schriftelijke toestemming door Restaurant Nami Sushi.
Gebruik van cookies
De website van Restaurant Nami Sushi maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes
die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen
van uw browser), om volgende redenen:
- onthouden gedurende 7d dat u de hier vemelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt
- verzamelen van (volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte
pagina's, downloads, enz

Security
Zowel online als offline focust Restaurant Nami Sushi op maximale veiligheid van uw gegevens. De
website wordt secure - met veiligheidscertificaat - gehost en beschermd, ter voorkoming van
misbruik en veilig gebruik van het contacformulier.
Voorwaarden - aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te
wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing.
Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement R.P.R. Antwerpen bevoegd.
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The conditions as mentioned below apply to every visit and use of the website of Restaurant Nami
Sushi. By visiting the site, the user automatically and explicitly agrees to fully know and accept these
terms and conditions.
Personal data, access & deletion
On the website of Restaurant Nami Sushi no data is stored or processed for further commercial
purposes.
- sending a contact form: the sent data is sent to us by e-mail and saved for further contact
regarding our services. If you do not want this you can mention it in the form or contact us
afterwards. Under no circumstances will the transmitted data be passed on or sold to third parties.
According to the law on the processing of personal data, you always have the right to inspect your
data on simple request, and you can request that these be changed or removed completely. In case
of questions about processing your data, you can contact the Commission for the protection of
privacy - www.privacycommission.be).
Content & liability
All information on the website (text, image, data, links) is only intended for informative title,
Restaurant Nami Sushi can not be held responsible in case of mistakes or inaccuracies, nor can this
give entitlement to financial compensation. The websites we link to do not fall under our
responsibility.
Intellectual Property & Copyright
The entire website (text, image, ...) is the intellectual property of Restaurant Nami Sushi and
protected by copyright. The user is in no way entitled to the full or partial display, reproduction or
dissemination of website elements for his own purposes, unless prior written permission has been
granted by Restaurant Nami Sushi.
Use of cookies
The website of Restaurant Nami Sushi makes very limited use of cookies (small files that are

temporarily stored on your computer and that you can easily remove via the settings of your
browser), for the following reasons:
- remember during 7d that you know and accept the general terms and conditions mentioned here
- collecting (completely anonymous) statistical data regarding origin of visitors, visited pages,
downloads, etc.
Security
Both online and offline Restaurant Nami Sushi focuses on the maximum security of your data. The
website is securely - with security certificate - hosted and protected, to prevent abuse and safe use
of the contact form.
Conditions – adjustments
We reserve the right to change these conditions at any time and without further confusion, the latest
online version is always applicable.
Applicable law, competent courts
Belgian law applies to this site. In case of a dispute only the courts of the district R.P.R. Antwerpen
are competent.

