Disclaimer
Definities
Website: https://zizobrabant.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Uitgever: regionaal samenwerkingsverband geboortezorg Eindhoven/Veldhoven/Geldrop: de
bevoegde uitgever van de webpagina; hierna te noemen de uitgever
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met
deze disclaimer.
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De uitgever werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website
regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website
onvolledig of verouderd raakt;
De uitgever biedt geen garantie op de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze
website;
De uitgever probeert met zoveel mogelijk zorg de website te beschermen tegen ongewild
bezoek en/of plaatsing van virussen. Dit kan echter niet volledig voorkomen worden.
De uitgever biedt geen garantie op de veiligheid van deze website en kan zodoende niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden
door het gebruik van onze website;
De uitgever is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid en beveiliging
van websites van externe partijen waar naar verwezen of doorgelinkt wordt;
De uitgever verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan
de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade geleden door
het gebruik van de informatie op onze website;
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie welke verstrekt wordt
op onze website;
Gebruiker dient voor medische vragen en benodigde zorg rechtstreeks contact op te nemen
met een deskundig en bevoegd zorgverlener.
De uitgever zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment kunnen wijzigen
of beëindigen. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

