Disclaimer NL
Acute Zorg Euregio en de overige partners van dit project zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van
de gepubliceerde gegevens met name ten aanzien van de juistheid, actualiteit en volledigheid van de
ter beschikking gestelde informatie.
Acute Zorg Euregio is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het optreden van fouten, storingen,
virussen en/of onderbrekingen in het functioneren van de applicatie. Acute Zorg Euregio sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of
verbandhoudend met het al dan niet functioneren of niet beschikbaar zijn van de applicatie, alsmede
het gebruik van de informatie die via de applicatie wordt aangeboden.
De ter beschikking gestelde gegevens zijn voor algemene informatie. Ze kunnen en mogen onder
geen beding de beslissing van een arts, de ambulancedienst of de meldkamer vervangen maar
kunnen helpen bij het bieden van overzicht en het nemen van beslissingen. Het gebruik van de
informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van en voor risico van de gebruiker. Aan de
geboden informatie kan geen diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend.
De ter beschikking gestelde informatie in de A-Z Euregio app is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld en wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Echter, fouten en
vertragingen in de verwerking van deze informatie en omissies kunnen niet altijd worden
voorkomen. Daarnaast is het mogelijk dat onvolledige of verkorte informatie weergegeven is. Om
deze reden verzoeken wij u de in deze app beschikbare gegevens nooit als enige bron voor
geneeskundige beslissingen of andersoortige beslissingen te gebruiken. Het zoeken naar een geschikt
ziekenhuis en/of een geschikte arts voor de individuele patiënt moet in ieder geval volgens landelijke
protocollen en regionale afspraken plaatsvinden, in afstemming met de meldkamer.
Deze applicatie bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Acute Zorg Euregio
worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker
verstrekt. Acute Zorg Euregio heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
Wanneer u onjuistheden aantreft of informatie mist, horen wij dat graag van u! Op die manier
kunnen we de informatie in de app zo veel mogelijk actueel en kloppend houden. Ook over
technische aspecten van de app ontvangen wij graag uw feedback.
Bij het (eerste) gebruik van deze app heeft u kennis genomen en ingestemd met deze disclaimer.
Deze disclaimer is te allen tijde te raadplegen in de app onder "info".

