Disclaimer
Iedere gebruiker, die toegang heeft tot onze site en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in
met het onderstaande. De disclaimer geldt voor de gehele website van Fysiotherapie GOED Amsterdam.
AANSPRAKELIJKHEID
Ondanks dat alle pagina’s van de website met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld geven wij geen
garanties dat de informatie juist en/of volledig is en blijft. De informatie die u op onze website vindt kan regelmatig
zonder enige kennisgeving worden aangepast en/of aangevuld.
Aan de op de website aangeboden informatie en diensten kan op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Fysiotherapie GOED Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade
welke het gevolg is van onjuistheden of onvolkomenheden in de aangeboden informatie. Ook sluiten wij
aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de
pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet (volledig) beschikbaar zijn.
Fysiotherapie GOED Amsterdam geeft geen garantie en kan niet aansprakelijk gehouden worden met betrekking
tot de inhoud en betrouwbaarheid van aan onze site gelieerde websites.
COPYRIGHT
Onze website, alsmede de websites waarnaar u op onze website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van Fysiotherapie GOED Amsterdam is het niet toegestaan enige informatie te
kopiëren en/of te gebruiken voor andere websites. Het downloaden en afdrukken van informatie van onze
website is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van
www.fysiotherapiegoed.nl.
PRIVACY
De door Fysiotherapie GOED Amsterdam verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door ons
opgestelde privacyverklaring verwerkt en behandeld.
Wij willen u, als bezoeker van onze website, er op wijzen dat bij verwijzing naar een andere website wij geen
persoonsgegevens van de gebruiker registeren. Wij kunnen echter niet garanderen dat het bedrijf, naar wiens
site u bent verwezen, dit ook niet doet. Dit valt dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid.
De website van Fysiotherapie GOED Amsterdam maakt gebruik van cookies. Indien u er voor kiest om de
cookies niet te accepteren, kunnen wij op dat moment geen correcte werking van onze website aan u
garanderen.
Het kan voorkomen dat wij u, voor het gebruik van specifieke diensten op onze website, zullen vragen om enkele
persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor:



het leveren van informatie aan u;
het maken van een afspraak.

