
Algemene voorwaarden website en 
cookies 

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met kinepraktijk VIE deelt bij het gebruik van onze websites, 
hanteert kinepraktijk VIE ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen. 
 

Website 
 
Deze website is eigendom van VIE BV, met maatschappelijke zetel te Pleinstraat 50, 3220 Holsbeek en 
ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0749.646.797 (hierna “kinepraktijk VIE”). 
Elk gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van 
deze website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor het gebruik van de 
website en van de producten en diensten die daarop worden aangeboden, integraal, onvoorwaardelijk 
en onherroepelijk aanvaardt. 

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm 
wordt door kinepraktijk VIE enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.  

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch kinepraktijk VIE behoudt 
zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande 
waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te 
wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. 

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het 
verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die 
deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt 
van kinepraktijk VIE en dat door de loutere mededeling van informatie aan kinepraktijk VIE, deze 
laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de 
Privacy Policy. 
 
Indien persoonsgegevens worden medegedeeld, garandeert de gebruiker de juistheid en volledigheid 
ervan. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ervoor zorgen 
dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot onze website wordt 
ontzegd. 
 
kinepraktijk VIE’s website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, andere 
zorgverleners, informatieve sites,..), waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het 
toepassingsgebied van dit privacy beleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 

  



Cookies 
 
Tijdens het eerste bezoek aan de website kunnen cookies (= klein tekstbestand) op de harde schijf van 
je computer, op je tablet of smartphone geplaatst worden. Kinepraktijk VIE gebruikt alleen technische, 
functionele cookies en daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze 
cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook 
kunnen wij door het gebruik van cookies onze website optimaliseren. Indien u zich wil afmelden voor 
cookies, kan uw internetbrowser zo worden ingesteld dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan 
daarnaast alle informatie die eerder werd opgeslagen via de instellingen van uw browser worden 
verwijderd. 
 


