Disclaimer
De bepalingen in deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.pro-talk.nl van Pro-talk,
gevestigd te Lindensteinlaan 44, 9351 KG, Leek, Nederland (KvK-nummer: 51732246). Door de
website te bezoeken en/of gebruik te maken van de informatie verstrekt op, vervat in of verkregen
via deze website, stemt u in en verklaard u zich akkoord met deze disclaimer.
De inhoud van deze website is door Pro-talk met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch
Pro-talk aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onvolledigheden,
onjuistheden en/of gevolgen daarvan en/of gevolgen van het handelen op grond van de informatie
die op of via deze website wordt aangeboden.
Ook aanvaardt Pro-talk geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade op welke
manier dan ook ontstaan door, voortvloeiende uit of verband houdende met de inhoud van deze
website en gebruik, onvolledigheid, onjuistheid of ongeschiktheid van de informatie die op of via
deze website wordt aangeboden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook op geen
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wijzigingen,
onvolkomenheden en onjuistheden voorbehouden.
Pro-talk behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen inzicht en zonder
(voorafgaande) kennisgeving de website en de inhoud van de website, de disclaimer en de
algemene voorwaarden te wijzigen. Pro-talk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
eventuele gevolgen van wijzigingen. Bovendien is Pro-talk als enige bevoegd om wijzigingen aan
te brengen.
Pro-talk is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden
en/of websites waarnaar wordt verwezen. Pro-talk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.
Pro-talk geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze website, noch op de
informatie of inhoud van deze website en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of
beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze website.
Eveneens kan Pro-talk op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
gevolgen of schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de
beschikbaarheid of (tijdelijke) niet beschikbaarheid van de website.
Pro-talk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met gebruik van deze website, of met
de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Pro-talk is ook niet aansprakelijk
voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel
van deze website verkregen is.
Pro-talk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van
elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website van Pro-talk kan worden
verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische
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communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering
van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door
programmatuur/apparatuur.
Ook misbruik door derden van en via de website van Pro-talk of de elektronische communicatie
van en naar Pro-talk en schade die daardoor, direct of indirect, ontstaat, valt niet onder de
aansprakelijkheid van Pro-talk.
De bovenstaande bepalingen gelden ook voor de elektronische communicatie van en naar
Pro-talk.
De gebruiker gebruikt de website, de informatie op deze website en de elektronische
communicatie geheel op eigen risico.
De informatie van deze website is bedoeld voor het geven van algemene informatie. Het wordt
aanbevolen dat u altijd uw huisarts of behandeld arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of
problemen.

Privacy
Pro-talk respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en
gegevensuitwisseling met de bezoeker van deze website zo veilig mogelijk gebeurd. Pro-talk
verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pro-talk zal de gegevens van klanten dan ook te allen tijde
vertrouwelijk behandelen.
Pro-talk verzamelt geen persoonlijke gegevens van een gebruiker zonder zijn of haar
toestemming. Verzamelde/verstrekte gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op
ieder gewenst moment schriftelijk verzoeken om uw gegevens uit onze bestanden (ons systeem)
te laten verwijderen.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website. Bij het internet of
elektronisch versturen van persoonlijke en/of zakelijke informatie dient u rekening te houden met
het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Het internet is geen beschermde
omgeving. Pro-talk is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het
op deze wijze verzenden van (vertrouwelijke of geheime) informatie.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies"
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen
analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
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website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–
adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Copyright
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. De bezoeker ten aanzien van
de website van Pro-talk is slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige
informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden
naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een
hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-talk, een koppeling, deep link of
gateway aanbrengen tussen deze website en enige andere (internet) website, (meta) search
engine of computernetwerk.
Alles van deze website, waaronder maar niet uitsluitend het logo, de handels- en domeinnaam, de
inhoud en vormgeving, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort Pro-talk toe.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-talk mag niets van deze website, de
inhoud en vormgeving van de website en de van deze website afkomstige informatie in enige vorm
of op enige wijze worden opgeslagen, gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd, openbaar gemaakt,
gedistribueerd, verzonden of anderszins verspreid worden, noch is het toegestaan (een gedeelte
van) deze website, de inhoud en vormgeving van deze website en van de website afkomstige
informatie te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan
derden. Alle rechten op deze website, waaronder auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten, berusten bij en komen toe aan Pro-talk en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Ieder ander gebruik dan aangegeven in deze disclaimer is zonder toestemming van Pro-talk niet
toegestaan. Toestemming tot het gebruik van de website, van de inhoud of vormgeving van de
website of delen daarvan dient schriftelijk aan Pro-talk te worden verzocht.
Ten slotte is het van belang te vermelden dat het niet is toegestaan de informatie waartoe u
toegang krijgt via de website, wederrechtelijk te gebruiken of zodanig gebruik te maken van de
website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd of waardoor de toegankelijkheid van de
website wordt onderbroken of stopgezet. Eveneens is het niet toegestaan om de website te
gebruiken voor het versturen van virussen, adware, malware, spyware, Trojaanse paarden of
andere kwaadaardige software, noch voor de transmissie of het versturen van materiaal met een
lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De website mag onder geen beding gebruikt worden op
een wijze waardoor er inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vereniging.
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Misbruik
Pro-talk zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe
wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Pro-talk behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toegang te ontzeggen de website te
gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, gebruik te maken.

Toepasselijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van Pro-talk. Door de website te gebruiken
stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de
website en de inhoud van deze disclaimer het Nederlands recht van toepassing is.
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