
















GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels voor bezoekers van deze website van Diabeter
(http://www.diabeter.nl).
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Diabeter. Met de woorden
wij/we en ons/onze bedoelen we Diabeter.
Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in juni 2015. Wij behouden ons naar eigen
goedvinden het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Lees de voorwaarden
telkens wanneer u de website bezoekt. Als u deze website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de
meest recente gebruiksvoorwaarden.
HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN UW PRIVACY
Via deze website kan u contact opnemen met Diabeter. De persoonlijke gegevens die u op de site invult,
worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. Uw gegevens worden niet voor andere
doeleinden gebruikt.

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemeen gebruik. U mag de informatie op deze
site niet als medisch advies beschouwen. Voor medisch advies dient u een afspraak te maken met één van
onze behandelende artsen.
Deze website bevat informatie over therapieën en producten die voor gebruik in Nederland zijn
goedgekeurd, en is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland. Mensen die niet in Nederland wonen,
kunnen op deze website informatie tegenkomen over therapieën of producten die in hun eigen land niet
leverbaar of niet goedgekeurd zijn.
AUTEURSRECHTEN
Het materiaal op deze website is ons eigendom of wordt met toestemming van derden door ons gebruikt.
Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Diabeter is het niet toegestaan om de
(informatie op de) website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of te
bewerken.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar websites die niet door Diabeter beheerd worden. Wij bieden u deze
links aan ter informatie, maar controleren de gegevens op die andere sites niet. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het functioneren van die websites.
UW MENING, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
We waarderen de meningen, opmerkingen en suggesties van bezoekers van onze website, maar we wijzen
u erop dat alle informatie (uitgezonderd persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in onze privacyverklaring)
die u ons via deze website toevertrouwt, zal worden beschouwd als niet-persoonlijk, niet-vertrouwelijk en
vrij van eigendomsrechten. Door suggesties, informatie, concepten, kennis, technieken of (tekst)materiaal
via deze website door te sturen, verleent u Diabeter onherroepelijk toestemming om deze informatie
onbeperkt en vrij van royalty's te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te
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verzenden en te distribueren, op welke wijze dan ook, en gaat u ermee akkoord dat Diabeter deze
informatie voor welk doel dan ook mag gebruiken.
DISCLAIMER
Hoewel Diabeter zich voortdurend inspant om de informatie betrouwbaar, volledig en actueel te
houden, kan zij niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig en/of actueel is (in de context
waarin deze wordt gebruikt).
U gaat ermee akkoord dat Diabeter niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies
voortvloeiend uit het gebruik van deze website of materialen, zoals maar niet beperkt tot
inlichtingen en adviezen, op deze website, onjuistheden en/of onvolledigheden in en/of het niet
actueel zijn van de informatie op deze website. Deze clausule geldt voor alle vormen van schade of
verlies
VRAGEN, OPMERKINGEN EN BERICHTEN
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met
Diabeter via +31(0)88 2807277 of een email sturen naar info@diabeter.nl
Onze contactinformatie:
Diabeter B.V.
Blaak 6
3011 TA Rotterdam
Tel. 088-2807277
info@diabeter.nl
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