Disclaimer - Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
Hieronder vindt u de disclaimer van www.steunemma.nl, zoals deze op is gesteld door Stichting Steun
Emma Kinderziekenhuis AMC (hierna: de Stichting). Indien u gebruik maakt van websites van de
Stichting – voor welke doeleinden dan ook – gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Inhoud
De Stichting streeft naar een zo actueel mogelijke website, waarbij zorgvuldig de informatie wordt
gecontroleerd die zij op de website plaatst, zodat deze informatie actueel, nauwkeurig en feitelijk juist
is. De Stichting heeft hierbij het recht om de informatie op haar website altijd te verbeteren of op een
andere manier te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder mededeling vooraf. De meest
actuele disclaimer vindt u op deze website.
De Stichting garandeert niet dat, ondanks onze uiterste inspanningen, de informatie op onze website
altijd correct of volledig is.
De Stichting aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van
welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website of ontstaan door de inhoud van deze
website. Er kan aan de inhoud ook geen recht worden ontleend. De Stichting stelt het wel op prijs
indien onjuistheden of onvolledigheden worden gemeld.
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites via hyperlinks of anderszins. De informatie
op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die
informatie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect ontstaan door
of voortvloeiend uit de inhoud van deze externe websites.

Intellectueel eigendom
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van de
Stichting of van de makers van het beeldmateriaal en worden beschermd door auteursrecht en/of
enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze
over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De Stichting spant zich tot het uiterste in
om de intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
Informatie van deze website kan kosteloos gebruikt worden, zolang deze informatie niet openbaar
gemaakt wordt, verveelvoudigd wordt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.
Het verwijzen naar (enige pagina op) deze website via een hyperlink of anderszins is enkel na
schriftelijke toestemming van de Stichting toegestaan. Wanneer het verwijzen via een hyperlink zich
slecht verdraagt met de naam en reputatie van de Stichting, haar diensten of de inhoud van deze
website, zal de Stichting geen toestemming verlenen voor het verwijzen.

