Gebruiksvoorwaarden website en community NurseStation
Artikel 1. Definities
Hieronder lees je de uitleg van de belangrijke begrippen in deze gebruiksvoorwaarden;
Bezoeker: degene die de website van NurseStation bezoekt;
Community: het besloten gedeelte van de website van NurseStation, te bereiken via een
inlogscherm;
Geregistreerden: de bezoekers van de Website die zich vervolgens hebben
geregistreerd voor de Community;
Informatie: gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de
website van NurseStation worden aangeboden;
NurseStation: platform voor en door verpleegkundigen powered by VvAA
VvAA: VvAA groep B.V. (KvK nummer: 30041399) en dochtermaatschappijen;
Website: de internetpagina van NurseStation, met inbegrip van de Community.
Artikel 2. Eigendoms- en gebruiksrechten
2.1.

Alle Informatie, die op de internetsite van NurseStation wordt aangeboden, is en blijft
eigendom van NurseStation of van leveranciers van NurseStation. De Informatie is
beschermd door rechten van industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld
auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te
verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken
op de hiervoor genoemde rechten, tenzij de Website daartoe gelegenheid geeft.

2.2.

De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van NurseStation - anders dan door middel van een zogenoemde
hyperlink- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de NurseStation internetsite
en enige andere welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk.
NurseStation heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen)
toegang tot de NurseStation internetsite te ontzeggen en om daartoe technische
voorzieningen te treffen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1.

NurseStation streeft naar maar staat er niet voor in dat de informatie op NurseStation
steeds juist en volledig is; wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden,
fouten of onjuistheden.

3.2.

De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de
Informatie en de Bezoeker zal de informatie zelf op juistheid toetsen, indien dat voor
de Bezoeker van belang is.

3.3.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg van of in
verband met het gebruiken van de informatie op NurseStation.

3.4.

Wij staan er niet voor in dat de informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en
NurseStation vrijwaart de gebruiker of derden niet terzake.

3.5.

De door NurseStation op/via de website van NurseStation verstrekte informatie is geen
aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Artikel 4. Overeenkomsten en dienstverlening via internet
4.1.

Indien er een zogenaamde koop op afstand wordt gesloten of indien er diensten op
afstand worden verleend, dan zal dit geschieden conform de Europese Richtlijn
Contracteren op afstand, ingevoerd als artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek.

4.2.

NurseStation sluit alleen overeenkomsten met Geregistreerden.

Artikel 5. Gebruik van de website
5.1.

Het gebruik van de website is voorwaardelijk op jouw aanvaarding van deze
gebruiksvoorwaarden. Indien je deze gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan niet wil
aanvaarden, dan ben je niet gerechtigd de website te gebruiken.

5.2.

NurseStation heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment eenzijdig aan
te passen. Wij publiceren wijzigingen op NurseStation. De voortzetting van het gebruik
van de website is blijk van aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Bij
voortgezet gebruik ben je gebonden aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf het
moment waarop de wijzigingen door ons op de website zijn gepubliceerd. Het is daarom
raadzaam deze pagina regelmatig te bezoeken.

5.3.

Wij kunnen je al dan niet tijdelijk met onmiddellijke ingang het recht ontzeggen om de
website te gebruiken, alsmede jouw feitelijke toegang tot en/of het gebruik van de
website beëindigen of beperken indien je deze gebruiksvoorwaarden niet, of niet volledig
correct naleeft. Beëindiging of beperking van het gebruik van de website laat onverlet
onze rechten om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Registratie NurseStation
6.1.

Je kunt je elektronisch registreren voor het besloten gedeelte van de website van
NurseStation, de Community, door je aan te melden op www.nursestation.nl.

6.2.

Wij sturen je binnen 24 uur na registratie per e-mail een bevestiging daarvan.

6.3.

Bij registratie voor de Community maak je je eigen persoonlijke inlognaam en
wachtwoord aan voor toegang tot de besloten onderdelen van NurseStation. De
Geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het gekozen
wachtwoord en andere relevante gegevens.

6.4.

NurseStation is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet
geheimhouden van vorenbedoelde gegevens.

6.5.

NurseStation heeft middels uitgebreide en geavanceerde toegangsbeveiliging zoveel
mogelijk inspanningen verricht om de toegang tot de Community voor of door anderen
dan de gebruiker tegen te gaan. Desondanks kan NurseStation niet te allen tijde
voorkomen dat derden zich toegang tot de Community en de daarin opgenomen

gegevens verschaffen. NurseStation is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
hieruit voor Geregistreerden of derden voortvloeit.
Artikel 7. Klachten
7.1.

Klachten over het gebruik van de website kunnen kenbaar worden gemaakt aan
NurseStation door een e-mail te sturen aan klachtenservice@vvaa.nl.

7.2.

De klachtenfunctionaris bevestigt je binnen 5 dagen dat je klacht in behandeling is
genomen. Bij een klacht ontvang je binnen 15 werkdagen na ontvangst ons schriftelijke
standpunt. Als tussentijds blijkt dat we niet binnen de afgesproken tijd een standpunt
kunnen innemen, sturen wij je tijdig een bericht. In dit bericht geven we de reden aan
waarom de behandeling is vertraagd en wanneer je ons standpunt kunt verwachten. Als
we jouw klacht niet kunnen behandelen omdat deze te oud is, stuurt de
klachtenfunctionaris je hierover binnen tien dagen na ontvangst van de klacht een brief.

Artikel 8. Privacy
De manier waarop NurseStation omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in de
Privacyverklaring en het Cookiestatement van NurseStation. Deze zijn te vinden op de website.
Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2.

Geschillen tussen partijen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

9.3.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is, respectievelijk nietig
wordt verklaard, blijven de gebruiksvoorwaarden voor het overige in stand.
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