Disclaimer
Dit portaal wordt gehost en onderhouden door Gezondwerkt (een handelsnaam van
PreVita), PreVita is gevestigd in Nederland.
In deze disclaimer verduidelijken wij onderstaande begrippen binnen
www.gezondwerkt.nl.
•
•

•
•
•

Gezondwerkt: de bevoegde uitgever van de webpagina, dit kan ook een
licentienemer zijn;
gebruik(er): onder meer inladen, inloggen, opvragen, lezen, bekijken, bewerken,
invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden,
verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen;
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, resultaten en afbeeldingen;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren
data, gederfde omzet of ander economisch nadeel.

Onderstaande tekst is van toepassing op alle pagina’s binnen www.gezondwerkt.nl.
Door in te loggen op dit web-portaal stemt u tevens in met deze disclaimer.
Wij doen er alles aan om Gezondwerkt veilig, overzichtelijk en up-to-date te houden.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Gezondwerkt mag de inhoud van dit web-portaal naar eigen inzicht en op ieder door
hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande
verwittiging. Gezondwerkt is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of
beëindiging.
Gezondwerkt levert de inhoud van het web-portaal in de staat waarin deze op dit
moment bevindt, hierop geldt geen waarborg en/of garantie.
Gezondwerkt is niet aansprakelijk voor schade die wordt of is toegebracht door, of in
enig opzicht verband houdt met het gebruik van dit web-portaal.
De gebruiker van www.gezondwerkt.nl en de gekoppelde diensten en producten is zelf
verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag
door de gebruiker zelf worden gebruikt, overgedragen, gekopieerd of verspreidt, indien
de bron wordt vermeld. Hij of zij mag de informatie niet veranderen, aanpassen of
bewerken.
U zal Gezondwerkt, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders
beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
veroordelingen ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van het web-portaal, uw
inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een
inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving opleveren. U bent zelf
verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit het web-portaal verzendt.
Gezondwerkt behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de
webpagina monitoren.
Indien u een vraag of klacht heeft over dit web-portaal, neem dan contact met ons op via
info@gezondwerkt.nl.

