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Deze website is eigendom van de NPV (Nederlandse Patiëntenvereniging), een
vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging is bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 40479673 en statutair gevestigd op Kerkewijk 115, 3904 JA
Veenendaal. Het postadres van de vereniging is Postbus 178, 3900 AD Veenendaal. De
NPV is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gebruik website
Een ieder die gebruik maakt van deze website van de NPV - voor welke doeleinden dan
ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
De NPV spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en
zo snel mogelijk te verhelpen. De vereniging is voor haar dienstverlening afhankelijk van
derden, zoals hosting- en paymentproviders en de interfaces (API) van de sociale
netwerken.
De NPV geeft geen garanties met betrekking tot de werking van en de dienstverlening
via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. De
NPV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die
ontstaat uit het gebruik van de betaalmodule of enige daarop geboden informatie, met
inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of
programma's.

Auteursrecht
De NPV spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties,
kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te
respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele
eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht
berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Donatievoorwaarden
Voor donaties en aankopen die gedaan worden via de website van de NPV zijn de
donatie-, verkoop- en retourvoorwaarden van toepassing.

Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de
elektronische correspondentie met de website van de NPV zullen met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De NPV leeft daarbij de bepalingen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) na. Zie voor meer informatie
over hoe de NPV omgaat met persoonsgegevens de Privacyverklaring op deze website.

