
DISCLAIMER WEBSITE BIJNIERVERENIGING NVACP 

Het bestuur wil er nadrukkelijk op wijzen dat de website ten doel  

heeft om mensen informatie en nieuws te geven over hun ziekten en het  

omgaan met hun ziekte. Daarbij hoopt ze ook mensen op een zinvolle  

manier met elkaar in contact te brengen. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de op de 

website aangeboden informatie de functie van de arts, in welke hoedanigheid dan ook, gaat 

overnemen. Deze verantwoordelijkheid kan en wil het bestuur ook niet dragen. Uw behandelend arts 

kent uw persoonlijk medisch dossier het beste en hij of zij is daarom de aangewezen persoon 

waarmee u uw behandeling moet bespreken. Het bestuur gaat ervan uit dat de hier geboden 

informatie u verder helpt om vervolgens beter en/of met meer achtergrondkennis met uw behandelend 

arts in gesprek te gaan 

De website van de Bijniervereniging NVACP wordt onderhouden door het webteam. Zij schrijven in 

veel gevallen de teksten, selecteren nieuws en plaatsen de informatie op de website. Daarbij stellen 

ze zich ten doel om medische informatie op de website te laten controleren op juistheid door een van 

haar medische adviseurs. Daar waar naar uw mening informatie onjuist is vragen wij u het webteam 

op de hoogte te brengen, zodat zij dat kunnen aanpassen. Wij verzoeken u onjuistheden te melden 

via webteam@nvacp.nl. Naast de zorg voor de inhoud van de website draagt het webteam ook zorg 

voor een goed functionerende website. Mochten er 'links' zijn op de site die niet werken of 

verwijzingen die ontbreken, ook dan hoort het webteam graag wat aangepast moet worden. 

Het webteam heeft de verantwoording voor het onderhoud en het functioneren van de website 

ontvangen van het bestuur van Bijniervereniging NVACP. In die zin ligt de eindverantwoordelijkheid 

van de website bij het bestuur. Aan de inhoud van deze website en de hyperlinks naar externe 

websites kunnen geen rechten worden ontleend. Hyperlinks naar andere websites of webpagina’s 

houden op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of 

webpagina’s. De Bijniervereniging NVACP heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites 

of webpagina’s en kan derhalve in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud 

daarvan. 

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. De Bijniervereniging NVACP kan 

de inhoud altijd aanpassen of verwijderen. Overnemen van teksten door derden is alleen toegestaan 

met expliciete schriftelijke goedkeuring door de Bijniervereniging NVACP. Dit geldt ook voor de foto’s, 

tekeningen of ander media die tot deze site behoren. 

De Bijniervereniging NVACP behoudt zich het recht voor om uitingen geplaatst 

door derden, bijvoorbeeld op het Forum, te bewerken of te verwijderen.  

Ook kan de Bijniervereniging  NVACP de toegang tot de website weigeren 

aan individuele gebruikers. 

De disclaimer is van toepassing op deze site en alle sites die namens de Bijniervereniging NVACP 

gepubliceerd zijn. 

Het Webteam en bestuur Bijniervereniging NVACP. 
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