
	

Privacy 
AVZN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. AVZN zal uw persoonlijke gegevens niet 
aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking 
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht(en).  
 

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden 
opgeslagen op uw computer. AVZN gebruikt (in de toekomst) cookies om 
u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om 
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te 
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze 
cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt 
uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen 
cookies ontvangt.  
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van AVZN, dan 
kunt u een e-mail sturen naar info@avzn.nl of u kunt gebruik maken van 
het ‘neem contact op met mij – formulier’ onder de hoofdmenukeuze 
Contact. 
 

Disclaimer 
Op alle pagina’s van deze website rust copyright (© Academie Voor 
Zorgend Nederland, afgekort AVZN). Zonder schriftelijke toestemming van 
AVZN is het verboden om deze webpagina’s geheel of gedeeltelijk op 
enige wijze te reproduceren, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan 
voor persoonlijk gebruik.  
 

Afwijzing van aansprakelijkheid 
AVZN streeft naar een zo groot mogelijke juistheid van de informatie op 
deze website/webserver. Alle informatie op deze website/webserver wordt 
echter verstrekt zonder nadere garantie en zonder expliciete of impliciete 
waarborgen. AVZN kan niet garanderen dat alle informatie op deze 
website/webserver correct of actueel is. Er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend. AVZN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of 
schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie 
op deze website/webserver. De resultaten van het verkrijgen van toegang 
tot deze website/webserver en de resultaten van het gebruik van de 
informatie op deze website/webserver blijven de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de gebruiker.  
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De informatie die op deze website/webserver verstrekt wordt, geldt als 
een voornemen. Indien men een bevestiging van de juistheid van deze 
informatie nodig heeft, dient men zich te wenden tot AVZN die deze 
informatie op de website/webserver heeft geplaatst.  
 
Bij wijze van dienstverlening kan het voorkomen dat AVZN verwijzingen 
naar externe websites opneemt of opgenomen heeft. AVZN heeft geen 
goedkeuring gegeven aan deze sites en kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid of juistheid van 
deze sites.  
 

Gebruiksvoorwaarden 
De lezers van deze website/webserver dienen op de informatie in dit 
elektronische archief dezelfde beginselen van redelijk gebruik toe te 
passen als die zij op een in gedrukte vorm gepubliceerd archief zouden 
toepassen. Deze werken en foto’s mogen online worden geraadpleegd en 
voor persoonlijk gebruik worden gedownload, en de URL’s van 
documenten (die afkomstig zijn van deze server) mogen in andere 
elektronische documenten worden opgenomen. De tekst zelf mag niet 
voor commerciële doeleinden (in gedrukte of elektronische vorm) worden 
gepubliceerd, geredigeerd of anderszins worden gewijzigd zonder dat 
daarvoor de toestemming van de auteur is verkregen.  
 
Evenals bij gedrukte materialen dient de nodige zorgvuldigheid in acht te 
worden genomen bij het citeren van of verwijzen naar teksten om te 
verzekeren dat de standpunten, meningen en argumenten van de auteur 
een juiste weergave zijn van die in het oorspronkelijke werk. Eventuele 
vragen over deze voorwaarden kunt u per e-mail verzenden naar 
info@avzn.nl	
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