
DISCLAIMER EN PRIVACY 
Deze website is eigendom van Studio Globo. 

Contactgegevens: 

Studio Globo 

Huidevettersstraat 165 

1000 Brussel 

Adres maatschappelijk zetel: 

Maatschappelijke zetel 

Otletstraat 28/11 

1070 Brussel 

Telefoon: 02 520 05 30 

E-mail: info@studioglobo.be 

Ondernemingsnummer: 479866027 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende 

algemene voorwaarden. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, 

teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Globo vzw of 

rechthoudende derden. 

BEPEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke 

omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden 

beschouwd. 

Studio Globo vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, 

nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter 

beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde 

informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Globo vzw de grootst mogelijke inspanning leveren 

om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Studio Globo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die 

onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de 

beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, 

gewijzigd of aangevuld worden. Studio Globo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan 

op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid 

van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de 

toegang tot of het gebruik van de website. 

Studio Globo vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, 

inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, 

werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van 

apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. 

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring 

van de inhoud ervan. 

Studio Globo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van 

deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of 

voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het 

arrondissement Brussel bevoegd. 
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PRIVACYBELEID 

Studio Globo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat 

er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie 

gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze 

activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn 

gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Studio Globo vzw, Huidvettersstraat 165, 1000 

Brussel of via info@studioglobo.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op 

inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u 

via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 

Brussel of via info@studioglobo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien 

nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Studio Globo vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals 

browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar 

u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website 

permanent te optimaliseren voor de gebruikers. 

HET GEBRUIK VAN COOKIES. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit 

enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini 

bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt 

wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg 

hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

FOTO’S – CREATIVE COMMONS 

Er worden op deze website heel wat foto’s gebruikt. Zij werden door fotografen ter beschikking gesteld onder de 

creative-commons-licentie.  

Studio Globo meent dat het gebruik van deze filmpjes valt onder 'fair use' (voor educatieve, niet-

commerciële doeleinden). Indien de eigenaar toch wil dat Studio Globo een filmpje niet publiceert, 

gelieve contact op te nemen met info@studioglobo.be  

 

Studio Globo believes that the use of this videos falls under terms of 'fair use' (for educational, non-

commercial purposes ). If the owner still does not want us to publish his/her movie, please contact 

info@studioglobo.be. 

 

Studio Globo wil graag de volgende fotografen van harte bedanken voor het ter beschikking stellen van hun 

foto’s: 
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FILMPJES VAN YOUTUBE 

Via de app Layar biedt Studio Globo heel wat filmpjes aan die de inhoud van de visiebrochure ‘Voorbij de kleuren’ 

illustreren. Studio Globo contacteerde alle ‘eigenaars’ van deze filmpjes op youtube, maar kreeg weinig 

antwoorden (niet positief of negatief).  We bedanken de ‘eigenaars’ voor het verlenen van hun toestemming om 

hun filmpjes te gebruiken. 

Studio Globo meent dat het gebruik van deze filmpjes valt onder 'fair use' (voor educatieve, niet-

commerciële doeleinden). Indien de eigenaar toch wil dat Studio Globo een filmpje niet publiceert, 

gelieve contact op te nemen met info@studioglobo.be  

Studio Globo believes that the use of this videos falls under terms of 'fair use' (for educational, non-

commercial purposes ). If the owner still does not want us to publish his/her movie, please contact 

info@studioglobo.be. 

p.  Youtube-link Met dank aan 
3 http://youtu.be/6VPb5yVNAX8?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  qqtweee 

6-7 http://youtu.be/g_RJmqWv5AA?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Suzanne Stal 

9 http://youtu.be/2odfHLBXXnY?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Best Epic Fail 
Videos 

10 http://youtu.be/SMfvyqTb-Lg?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  DRSilke 

12 http://youtu.be/jexx0EamY8A?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  VitensNatuurlijk 

14-15 http://youtu.be/rVnPvWXpXGw?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Jan-Wolter Smit 

20 http://youtu.be/GptEf51FO0k?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Studio Globo 

22-23 http://youtu.be/FJb7DtgSyzk?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Ikki4life 

24 http://youtu.be/-7LrhZTIe_U?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Kleur bekennen 

26 http://youtu.be/qlAOjSKzIz4?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Gerrit Maassen 
van den Brink 

Speciale dank aan 
De Lijn. 

27 http://youtu.be/JJT6ECahDoY Margareth van 
der Hulst en 

basisschool De 
Schapendel 

33 http://youtu.be/UWJaJCFhQa4?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  RTV Noord 
(Nederland) 

38 http://youtu.be/xZsx5o9Xbqk?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  KAHO St Lieven 

41 http://youtu.be/HY2i2bfwi1E?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ  Pilaus channel 

55 http://youtu.be/eMm_n5U7WUg  Hiteq 

62b http://youtu.be/xiHsgDZwtk0?list=UUe0YAF7m3xeoZnZR3-ji3vQ Jos Schockaert 

66 http://youtu.be/zxddSARef2E Jos Schockaert 
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