LEGAL DISCLAIMER
WEBSITE

Legal disclaimer
Alle informatie op de website van het AZ Jan Palfijn Gent is uitsluitend en alleen bedoeld voor
informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de verstrekte informatie correct en actueel te houden,
maar dit neemt niet weg dat de gegevens soms niet volledig accuraat zijn. AZ Jan Palfijn Gent geeft
dan ook geen verklaringen of garanties, van welke aard ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot
volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de
website en de informatie.
Fouten of onvolledigheden zullen worden gecorrigeerd waar ontdekt.

Medische disclaimer
De aangeboden medische informatie is bedoeld om consumenten te informeren over de
gezondheidszorg in het algemeen. Niets van deze informatie mag dan ook worden overwogen of
gebruikt als vervanging voor persoonlijk medisch advies, diagnose of behandeling. Als u een medisch
probleem of aandoening heeft, of vermoedt dat u een medisch probleem of aandoening heeft, neem
dan onmiddellijk contact op met een gekwalificeerd zorgberoepsbeoefenaar.

Beperkingen aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico. AZ Jan Palfijn Gent is in geen enkel geval
aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of
gevolgschade of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in verband staat met het
gebruik van deze website en/of links naar websites van derden.
Wees ervan bewust dat inhoud, prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten zonder
voorafgaande kennisgeving kunnen gewijzigd worden.
AZ Jan Palfijn doet er alles aan om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, maar kan niet
garanderen dat het gebruik vrij zal zijn van technologische problemen, met inbegrip maar niet beperkt
tot beschikbaarheid van informatie.

Verwijzingen naar andere websites
De website AZ Jan Palfijn Gent kan ook linken naar andere websites bevatten die door derden worden
geëxploiteerd. Deze links zijn enkel beschikbaar om het u gemakkelijker te maken met betrekking tot
toegang tot deze sites en niet voor andere doeleinden. AZ Jan Palfijn Gent heeft geen controle over
deze websites en is dan niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze sites.

Privacy AZ Jan Palfijn
https://www.janpalfijn.be/pati%C3%ABntenrechten

Cookiegebruik
Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden
opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site, en die een uniek
identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie
worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens
worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe
het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen. De
website van het AZ Jan Palfijn Gent maakt enkel gebruik van cookies voor externe diensten, in casu
tracking cookies voor Google Analytics en AddThis.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u
te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen,
hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan
brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Persoonsgegevens
De meeste informatie op deze website vereist geen personengegevens. Het is mogelijk dat uw
gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld bij online diensten of contactformulieren. Uw gegevens
worden bewaard en verwerkt conform de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, van kracht sinds 25 mei 2018.

De personengegevens worden enkel gebruikt om u de gevraagde inlichtingen te verschaffen. Ze
worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden. De nodige
beveiligingsmaatregelen werden genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Lees
meer rond ons privacy beleid op: https://www.janpalfijn.be/pati%C3%ABntenrechten

