Disclaimer & Copyright
Disclaimer
De op deze website verstrekte informatie is verkregen uit diverse officiële bronnen en is louter
informatief. Bij het verzamelen en weergeven is de meeste zorg betracht, echter kunnen wij niet
voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. The Health Cloud kan
dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Uiteraard
wordt de informatie telkens aangepast indien dit wordt ingegeven door veranderde wet- en
regelgeving.
Copyright
Het auteursrecht van de gehele inhoud van deze website berust bij the Health Cloud. Niets uit deze
website mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt via internet, door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van the Health Cloud.
Privacy statement
The Health Cloud wil haar klanten en overige (zorg)instellingen graag op de hoogte houden van haar
activiteiten, diensten en producten. Om dit te kunnen doen registreert the Health Cloud naam-, adresen contactgegevens. The Health Cloud acht het als professioneel dienstverlener in de zorg van essentieel
belang dat deze gegevens met uiterste zorg worden behandeld en beveiligd. Bij het behandelen van de
gegevens neemt the Health Cloud dan ook de wettelijke bepalingen in acht.
Aanvragen van informatie
Wanneer u geïnteresseerd bent in de activiteiten, diensten en producten van the Health Cloud, dan kunt
u dit via het contactformulier in de website aangeven. Hier kunt u uw naam en contactgegevens
invullen. Wij nemen dan uw gegevens op in ons bestand en ontvangt u periodiek informatie van ons.
Afmelden
Wenst u niet langer informatie te ontvangen van the Health Cloud dan kunt u dit ook via de site
aangeven. U kunt in het contactformulier uw gegevens invullen en aangeven dat u niet meer op de
hoogte wilt worden gehouden van de producten en diensten van the Health Cloud. Na het verzenden
van deze gegevens ontvangt u niet langer informatie van ons.

