
WETTELIJKE BEPALINGEN 

De website listedenaissance.shop-orchestra.com wordt beheerd door de vennootschap NEWORCH 

SAS met een kapitaal van 10.000.000€, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 200 avenue 

des Tamaris - ZAC St Antoine - 34130 Saint Aunés - Frankrijk, geregistreerd in Frankrijk aan de RCS van 

Montpellier onder het nummer 882 808 587, intracommunautair BTW-nummer: FR47882808587. 

Directeur van de publicatie: Pierre Mestre (algemeen directeur). 

Contact : - via ons contactformulier op www.shop-orchestra.com - rubriek "Geboortelijst" - per 

telefoon: 09 69 32 33 01 (vanuit het vasteland van Frankrijk) en +33 499 51 50 32 (vanuit het 

buitenland) - per e-mail: ln@orchestra-premaman.com. 

Huisvesting 

De website listedenaissance.shop-orchestra.com wordt gehuisvest door RUNISO-CRITICAL DATA SAS, 

gelegen op 167 Avenue de Bretagne in Lille, Frankrijk, geregistreerd in Frankrijk bij de RCS van Roubaix-

Tourcoing onder het nummer 500 156 195. Contact opnemen per telefoon: 0 826 007 656 of per e-mail 

op info@fr.clara.net. 

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Alle informatie over onze prijzen, de kosten en de leveringstermijnen, de betalingswijzen, onze dienst na 

verkoop, uw herroepingsrecht en onze commerciële aanbiedingen zijn beschikbaar in onze algemene 

verkoopsvoorwaarden, die toegankelijk zijn via de onderstaande links: 

Frankrijk: 

https://listedenaissance.shop-orchestra.com/ZIC/page/front/Footer_3/fr_FR/29-07-2020-CGV-LN-
Orchestra-FR.pdf 

België: 

https://listedenaissance.shop-orchestra.com/ZIC/page/front/Footer_3/fr_BE/29-07-2020-CGV-LN-
Orchestra-BE-NL.pdf 

Alle elementen van de 

website listedenaissance.shop-orchestra.com, zowel visueel als audio, inclusief de onderliggende 

technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerken of brevetten. Ze zijn het volledige 

eigendom van het orkest. Elke herproductie, representatie, wijziging, aanpassing of gebruik van een van 

de elementen van de website listedenaissance.shop- orchestra.com vormt een inbreuk die kan leiden tot 

de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur. De Gebruiker die een persoonlijke 

website heeft en die, voor persoonlijk gebruik, op zijn site een eenvoudige link rechtstreeks naar de 

homepage van de site wil plaatsen, moet hiervoor toestemming vragen aan Orchestra. Bovendien is elke 

hypertekstlink naar de site 

listedenaissance.shop-orchestra.com die met name gebruik maakt van de techniek van framing, deep-

linking, in-line linking of enige andere deep-linking-techniek ten strengste verboden. In alle gevallen 

moet elke link naar de gehele of gedeeltelijke site listedenaissance.shop-orchestra.com, zelfs als deze als 

stilzwijgend geautoriseerd wordt beschouwd, op verzoek van het Orchestra worden verwijderd. 
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