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Aanvaarding 
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden -en alle 
voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website 
vermeld zijn - van toepassing zijn op deze website. Deze voorwaarden worden geacht door u te zijn 
aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. 

 

Wijzigingen 
Praktijk FoRTe behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze 

gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te mogen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is 

raadzaam om regelmatig te controleren of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, met 

inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, gewijzigd is. Zo gebruikt u deze website steeds onder aanvaarding 

van de meest actuele voorwaarden. 

 

Informatie gebruiken 
De inhoud van deze website, waaronder o.a. teksten, foto’s, illustraties, filmpjes en logo’s zijn beschermd 
door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Alle eigendomsrechten berusten bij Praktijk FoRTe, onze licentiegevers of zijn opgenomen met toestemming 
van de betreffende eigenaar.  
 
De informatie op deze website mag uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik door de gebruiker zelf worden 

gebruikt. Conform voorgenoemde rechten, is het de gebruiker wettelijk niet toegestaan deze informatie 
over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming 
van Praktijk FoRTe. 
 
Het is zonder toestemming dus o.a. niet toegestaan om: 

• een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor 
commerciële doeleinden. 

• (een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren 
document, weblog of andere website). 

 

Aansprakelijkheid 
Hoewel Praktijk FoRTe zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website 
en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie op deze website is uitsluitend 
bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Als gebruiker bent u zelf 
verantwoordelijk voor keuzes die u maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het 
gebruik van die informatie.  
 
Wij kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van 
virussen. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden 
geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 
 
Praktijk FoRTe wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de 
geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 
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Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij 
wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, 
onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, 
incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze 
voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich 
bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. 

 
Links naar andere websites 
Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of 
geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige 
internetwebsite die gelinkt is aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor 
het gemak van de gebruiker en mag niet zodanig worden uitgelegd dat Praktijk FoRTe de inhoud van die 
website zou onderschrijven. 
 
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites 
(of social mediakanalen) vindt op eigen risico plaats; wij aanvaarden hiervoor geen enkele verplichting of 
aansprakelijkheid. Het kan zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy 
van toepassing is. 
 
Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen 
dan wel te verwijderen. 
 

Persoonsgegevens 
Persoonlijke informatie, verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zal uitsluitend worden 
gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. 
 

Contact 
Indien u na het doornemen van deze gebruiksvoorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres info@rtforte.nl. 
 

Toepasselijk recht 
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter binnen het arrondissement van Praktijk FoRTe. 
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