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Disclaimer voor www.24-7zorgomdehoek.nl  
 

Algemeen 

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek, aanbieder van  

Kraamzorg en Thuiszorg, verleent hierbij toegang tot  
www.24-7zorgomdehoek.nl (de website) en publiceert  

hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door  

zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek en derden zijn  
aangeleverd.  

Toegang tot het gebruik van www.24-7zorgomdehoek.nl  

betekent dat u als gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.  
 

De informatie op de website van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek is bedoeld als vrijblijvend en 

niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten 

door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek. 
Tarieven die schriftelijk of per e-mail worden vastgesteld zijn wel bindend.  

 

Beperkte aansprakelijkheid  
De op de website van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek aangeboden materialen worden 

aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Ondanks de zorg en aandacht 

voor de inhoud van deze site is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. 
Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of 

schade ten gevolgen van het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te 

kunnen raadplegen.  

Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud 
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de 
gebruiker van de site. Zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek is op geen enkele wijze 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de site waar naar wordt verwezen.  

Alle prijzen op de website van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek zijn in het bijzonder onder 

voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard door zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek. Een overeenkomst komt niet 

tot stand op basis van dergelijke fouten.  

 

Auteursrechten  

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website van zorgorganisatie 24-7 Zorg 

om de Hoek in de meest ruime zin des woord, waaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten 
op alle teksten, foto’s, beelden, geluiden en programmatuur berusten bij www.24-7zorgomdehoek.nl. 

Al de op de website afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo's zijn 

eigendom van zorgorganisatie 24-7 Zorg om de Hoek en worden beschermd door auteursrecht, 

merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over 
op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.  

 

Er mag op geen enkele wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zorgorganisatie 24-7 
Zorg om de Hoek, de inhoud, materiaal op deze website gekopieerd, overgenomen, verspreid 

(doorsturen), vermenigvuldigd of tegen vergoeding beschikbaar gesteld worden. Behoudens en slechts 

voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke 

materialen anders aangegeven is. 
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