Disclaimer
Op het gebruik van deze website (artstotaal.com, artstotaal.nl en alle subdomeinen) zijn, naast de hieronder genoemde documenten,
de volgende voorwaarden vanuit Ondernemer van toepassing, welke u geacht geheel kennis van te hebben genomen en aanvaardt bij
gebruik van onze website:
1. Algemene Voorwaarden ArtsTotaal
2. Privacyverklaring ArtsTotaal
3. Cookieverklaring (instellingen wijzigen)
Deze documenten zijn in de digitale versie van dit document gehyperlinked naar de respectievelijke digitale versies, waarbij het document is in te zien en te downloaden in PDF-formaat. U vindt deze documenten ook via artstotaal.com/klantenservice
Identiteit van Ondernemer
Bedrijfsnaam
ArtsTotaal
KvK
75709198
BTW
NL001683956B40
Website
artstotaal.com
artstotaal.nl
email
artstotaal.com/contact
Telefoon
088-8200033 (bereikbaarheid: zie Website)
Kantooradres
Broodakker 53-k
5474DM Schaijk
Bezoek uitsluitend op vooraf bevestigde afspraak
Gebruik van informatie
Ondernemer streeft ernaar om op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Alhoewel voorgenoemde informatie
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ondernemer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de
informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de
website, of via Email, Whatsapp, Contactformulier, Veilig Mailen, of telefoon komt niet zonder meer een relatie tot stand tussen Ondernemer en de gebruiker van de website. Ondernemer gaat uitsluitend overeenkomsten aan in de vorm van een schriftelijk overeengekomen Overeenkomst van Opdracht ArtsTotaal, welke precontractueel wordt toegezonden ter ondertekening. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor het niet goed
functioneren van de website op enig moment.
Gebruik van medische en juridische informatie
ArtsTotaal levert medisch advies en overige medische diensten aan professionele belangenbehartigers (advocatenkantoren, juristenkantoren, letselschadebureau's, overheidsorganen e.d.). Wij werken onafhankelijk en treden daarom zelf niet op als belangenbehartiger.
Wenst u als betrokkene, dat wij voor u een medisch advies opstellen? Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen! Meldt u zich s.v.p.
bij een belangenbehartiger van uw keuze en verzoek deze contact met ons op te nemen om uw zaak nader te bespreken. Wij kunnen
u ook vrijblijvend in contact brengen met een professionele belangenbehartiger uit ons eigen netwerk.
ArtsTotaal heeft nadrukkelijk geen rol als behandelaar in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
en de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). De medische en juridische informatie op de website is van
algemene aard, is slechts illustratief bedoeld met ook het gebruik van fictieve casus ter illustratie en heeft nadrukkelijk geen betrekking
op individuele situaties. Derhalve kan deze ook niet gelden, of worden beschouwd, als een (gelijkwaardige) vervanging van medisch
respectievelijk juridisch advies, noch behandeladvies. Alle eventuele overeenkomsten met werkelijke casus zijn onbedoeld en zuiver
toevallig.
ArtsTotaal is geen vervanging voor uw eigen huisarts of andere (24/7) zorgverlener en stuurt ook geen (medische) gegevens door als
verwijzer. Neem in zulke gevallen direct contact op met uw eigen behandelaar of (indien gepast) de nooddiensten. Indien u vragen
heeft die beantwoord moeten worden door een behandelend arts of andere behandelend zorgverlener, dan dient u zich te wenden
tot uw eigen behandelend zorgverlener.
Email / Whatsapp / Contactformulier / Veilig Mailen / iLetsel.nl
Ondernemer garandeert niet, dat aan haar verzonden communicaties (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, mede omdat tijdige ontvangst daarvan niet kan worden gegarandeerd en Onderneming ook geen 24/7 bezetting heeft. Ook de veiligheid van verkeer per
email, Contactformulier of Whatsapp kan niet worden gegarandeerd door de hier inherent aan verbonden veiligheidsrisico’s. Om deze
redenen is het niet toegestaan om persoonsgegevens van derden langs deze weg te delen en is het delen van medische gegevens in
het geheel niet toegestaan. Hiervoor biedt Ondernemer de Veilig Mailen opties via Zivver of iLetsel.nl . De benodigde gegevens worden
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beschikbaar gesteld aan klanten, die toestemming hebben om op deze manier met Ondernemer te communiceren.
Ondernemer wijst u erop, dat wanneer u toch, ondanks deze disclaimer en ondanks de instructies bij het contactformulier, deze gegevens zonder encryptie of adequate beveiliging anderszins verstuurt, u zelf de daaraan verbonden risico’s en aansprakelijkheden aanvaardt, ook vanuit derden; deze worden door Ondernemer nadrukkelijk afgewezen.
iLetsel.nl is een door een derde partij geleverde externe dienst, waar Ondernemer geen zeggenschap of controle over heeft, noch
verantwoordelijkheid voor draagt, onder meer, doch niet uitsluitend, voor de inhoud en het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
Voor vragen omtrent iLetsel.nl verwijzen wij u door naar genoemde website. Hetzelfde geldt voor Zivver en overige externe diensten,
die van toepassing kunnen zijn in de communicatie tussen Ondernemer en de klant. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze diensten, noch voor het eventueel niet goed beschikbaar zijn of functioneren van
genoemde diensten op enig moment.
Hyperlinks
Deze website bevat links naar websites, die door derden worden beheerd. Ondernemer heeft geen invloed op websites van derden en
is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Door het bezoeken van deze websites kunnen
ook cookies en analytische technieken worden toegepast die afwijken van die op de website van Ondernemer worden toegepast.
Graag verwijst Ondernemer u dan ook naar de cookie- en privacyverklaringen van de betreffende websites.
Intellectuele eigendomsrechten
Ondernemer maakt gebruik van foto’s, illustraties en video’s van met name pexels.com om de eigen webpagina’s en teksten te illustreren en de SAAS-diensten van jouwweb.nl (en diens sub-dienstverleners) als CMS. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij
de respectievelijke houders. Alle publicaties en uitingen van Ondernemer, met inbegrip van de (geregistreerde) handelsnamen, het
logo, alle formats/layouts en overige zaken, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de
publicaties en uitingen van Ondernemer mag, al dan niet in aangepaste vorm en op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier worden geopenbaard, zonder dat Ondernemer hiervoor vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend binnen de respectievelijke, relevante context.
Notice and take down
Ondernemer heeft zich ingespannen om binnen diens redelijke grenzen na te gaan, dat niet zelfgeproduceerde materialen rechtmatig
mogen worden gebruikt op de website van Ondernemer. Indien u meent, dat er desalniettemin onmiskenbaar sprake is van een inbreuk op intellectueel eigendom, dan willen wij de rechthebbende vragen dit per omgaande kenbaar te maken via ons Contactformulier. In reply op het bericht dat u dan van ons zult ontvangen, vragen wij u, om uw NAW-gegevens te vermelden onder toevoegen van
uw kopie legitimatiebewijs, aan te geven op welke vorm van intellectueel eigendom inbreuk zou zijn gemaakt, wat precies deze inbreuk
zou betreffen en waarom, onder toevoegen van links naar de betreffende pagina’s. Maak in deze kopie legitimatiebewijs uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk beoordelen en hierop actie ondernemen waar nodig.
Wijzigingen
Mogelijk zal Ondernemer deze disclaimer op enig moment aanpassen, bijvoorbeeld omdat we op een andere manier zijn gaan werken.
De nieuwe disclaimer zal altijd via onze website worden gepubliceerd als de meest recente en actuele versie. Hiervan wordt geen
kennisgeving vooraf gegeven noch is daar instemming voor vereist. Bij gebruik van de website na het publiceren van de nieuwste versie
van deze disclaimer, wordt u geacht geheel kennis hiervan te hebben genomen en deze te aanvaarden.
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