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Disclaimer Website Klachtenportaal Zorg B.V. 

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.klachtenportaalzorg.nl . Met uw bezoek aan deze website 
en/of het gebruik van de informatie op deze website, stemt u in met deze disclaimer.  
 
Informatie van de website 
Klachtenportaal Zorg streeft ernaar de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden, maar geeft op 
geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt 
geraadpleegd.  

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, bijgewerkt en 
geactualiseerd,  kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan 
publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.   

Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te 
verwijderen. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of 
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.  
 
Gebruik van de website 
Klachtenportaal Zorg draagt geen enkele verantwoordelijkheid door het gebruik van de informatie op onze website, 
en voor kennelijke onjuistheden in deze informatie, anders dan in geval van gebleken opzet of grove nalatigheid. Aan 
publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.  

Klachtenportaal Zorg is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van de pagina’s van externe 
partijen waar naar verwezen wordt. Een aantal links (verwijzingen) in deze website voert naar informatiebronnen die 
door derden worden beheerd en waarover Klachtenportaal Zorg geen controle heeft over de juistheid of enig ander 
aspect van de informatie van deze andere bronnen die aan de Klachtenportaal Zorg site gekoppeld zijn. 
 
Auteursrecht 
Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website behoort aan Klachtenportaal Zorg. Het is niet toegestaan 
informatie op de Klachtenportaal Zorg website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, 
te verspreiden of te verveelvoudigen, in wat voor vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Klachtenportaal Zorg. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, 
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of 
downloaden, hergebruiken voor eigen persoonlijk gebruik, volgens de regelingen van het dwingend recht. Gebruiker 
is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.  
 
Veiligheid website 
Klachtenportaal Zorg biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enige schade die direct of indirect ontstaat, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het 
gebruik van onze website, het onvermogen tot gebruik en door de resultaten van het gebruik van de informatie op 
onze website. 

Klachtenportaal Zorg behoudt het recht voor de op deze website vermelde informatie naar eigen inzicht en op ieder 
gewenst moment veranderen of beëindigen. En kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van 
wijzigingen of beëindiging van en op haar  website. 
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Toepasselijk recht 
Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in 
verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
 

© Klachtenportaal Zorg 


