
 

REBACARE® B.V. doet er alles aan om uw privacy te beschermen 

REBACARE® B.V., samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, zal de persoonlijke gegevens 

die u aan hen verstrekt, bewaren en verwerken om de contractuele regelingen die u nodig heeft te vergemakkelijken. 

REBACARE® B.V. kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de leveranciers van de apparatuur waar u een 

bestelling heeft geplaatst. 

1 Afwijzing van alle garanties 

1.1 Software, afbeeldingen en alle informatie op de site wordt door REBACARE® B.V. geleverd "as is" en "met alle 

fouten". REBACARE® BV geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de kwaliteit, 

veiligheid of geschiktheid van de software, grafische afbeeldingen of informatie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief 

maar niet beperkt tot enige geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, 

of niet- inbreuk. 

1.2 REBACARE® B.V. waarschuwt u ervoor te zorgen dat u de mogelijke risico's volledig begrijpt voordat u de 

software of grafische afbeeldingen downloadt. U bent als enige verantwoordelijk voor adequate bescherming en back-

up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met de software of grafische afbeeldingen. 

2 Beperking van aansprakelijkheid 

3.1 REBACARE® BV is niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt 

tot gederfde inkomsten, gederfde winst of verlies van toekomstig economisch voordeel, noch voor enig letsel dat u 

kunt lijden in verband met het gebruiken, wijzigen of verspreiden van de software of de informatie hierin; met dien 

verstande echter dat niets in deze gebruiksvoorwaarden als verlichting fungeert. REBACARE® B.V. tegen 

aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van REBACARE® B.V. of haar 

werknemers of agenten. 

3 Auteursrecht 

3.1 Alle inhoud van deze website is eigendom van of wordt beheerd door REBACARE® B.V. en wordt beschermd door 

wereldwijde auteursrechtwetten. U mag de informatie in deze internetsite afdrukken, reproduceren en gebruiken, en 



 

bestanden met software of afbeeldingen ophalen van deze internetsite, uitsluitend voor niet-commerciële, 

persoonlijke of educatieve doeleinden, op voorwaarde dat u (i) dergelijke informatie niet wijzigt en (ii) elke 

copyrightmelding die oorspronkelijk bij dergelijke informatie is gevoegd en deze melding in al deze kopieën. 

3.2 U mag de informatie op deze internetsite in onlinediensten of andere media citeren of ernaar verwijzen, maar 

behalve zoals hierboven bepaald, mag u dergelijke informatie niet geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van REBACARE® BV. mag geen originele afbeelding van deze 

internetsite reproduceren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van REBACARE® BV. Om 

een dergelijke toestemming aan te vragen, stuurt u een e-mail naar deze internetsite, inclusief uw naam, adres en een 

beschrijving van het doel van uw beoogde distributie en de informatie die u zou willen verspreiden.  

4 Gegevensbescherming 

4.1 Als verantwoordelijke site en bedrijf zal REBACARE® B.V. informatie die in het registratieformulier is verstrekt, 

nooit aan een andere derde partij bekendmaken of verstrekken. U wordt alleen gecontacteerd als u de juiste vakjes 

heeft aangevinkt bij het registreren in het ledengedeelte van REBACARE® B.V. of als u interesse heeft getoond in 

promoties of producten. 

4.2 REBACARE® B.V. bewaart alle persoonlijke informatie (inclusief contactgegevens) die u ons verstrekt om te 

reageren op bestellingen en / of vragen van u. We kunnen ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te 

delen met andere bedrijven binnen REBACARE® B.V. (GROUP) die gevestigd zijn in buitenlandse rechtsgebieden 

(zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte) om te reageren op uw bestellingen en / of vragen. 

4.3 Door uw gegevens aan ons te verstrekken, wordt u geacht met een dergelijke verwerking te hebben ingestemd en 

bovendien, als u gevoelige persoonlijke gegevens hebt verstrekt (dwz gegevens met betrekking tot geestelijke en 

lichamelijke gezondheid of aandoeningen), wordt u geacht expliciet toestemming te hebben gegeven voor onze 

verwerking van dergelijke informatie om aan uw verzoeken te voldoen. 

5 Informatie op deze internetsite 



 

5.1 De afzender van enige communicatie naar deze internetsite of anderszins aan REBACARE® B.V. is 

verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die daarin is opgenomen, inclusief de waarheidsgetrouwheid en 

nauwkeurigheid ervan. 

5.2 De informatie en gegevens op deze internetsite zijn door REBACARE® B.V. uit verschillende bronnen 

samengesteld en kunnen op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving van REBACARE®B.V 

worden gewijzigd. 

6 Hyperlinks 

6.1 REBACARE® B.V.zal hyperlinks van onze website naar websites van derden verschaffen. Houd er rekening mee 

dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op de inhoud van onze website en niet op die websites waarnaar 

we een link kunnen plaatsen. 

7 Informatieverzoeken en updates 

7.1 U kunt er zeker van zijn dat REBACARE® BV graag, op schriftelijk verzoek van u, details verstrekt over alle 

persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt (dit kan tegen een kleine vergoeding zijn) en / of het gebruik van uw 

persoonlijke gegevens staakt. informatie voor de bovengenoemde doeleinden. We nemen de bescherming van uw 

persoonsgegevens serieus en volgen strikte opslag- en openbaarmakingsprocedures, wat betekent dat we af en toe 

een identiteitsbewijs van u kunnen vragen voordat we dergelijke informatie vrijgeven. 

7.2 Om u een optimale service te kunnen bieden en te voldoen aan onze verplichtingen onder de Britse wetgeving 

inzake gegevensbescherming, zouden we het op prijs stellen als u contact met ons opneemt via 0031-649327639 als 

de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt onjuist wordt of verouderd. 

8 Beveiliging 

8.1 We hechten veel waarde aan het waarborgen dat transacties veilig zijn. 

8.2 Zoals u wellicht weet, kan geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig zijn. Als gevolg hiervan, 

hoewel we altijd redelijke inspanningen zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, 



 

kunnen we de veiligheid van uw informatie niet garanderen en is het gebruik van onze faciliteiten (bijv. E-mail) op 

eigen risico. 

9 Cookies 

9.1 Om de kwaliteit van onze website (alleen e-commerce) en diensten te verbeteren en om profielinformatie over 

bezoekers van onze website op te bouwen, kunnen we u van tijd tot tijd een zogenaamde "Cookie" sturen. Een cookie 

is een stukje tekst dat aan uw harde schijf wordt gehecht (maar geen toegang heeft tot uw harde schijf) en waaruit 

informatie kan worden opgeslagen en soms kan worden bijgehouden over hoe u een website gebruikt. Houd er 

rekening mee dat de websites waarnaar deze site kan zijn gelinkt, ook gebruik kunnen maken van hun eigen cookies 

om informatie over u te verzamelen. 

9.2 Cookies helpen ons om het aantal mensen dat gebruik maakt van onze faciliteiten en de omvang van het herhaalde 

gebruik door geregistreerde en niet-geregistreerde klanten te meten. Een Cookie helpt bij het identificeren van 

bijvoorbeeld uw rekeningnummer, of u onze website al eens bezocht heeft en welke pagina's op onze website het 

meest of minst populair zijn. 

9.3 De meeste browsers accepteren automatisch een cookie, maar het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u 

een melding krijgt voordat deze wordt verzonden en op welk punt u deze kunt accepteren of weigeren. Het weigeren 

van de cookie betekent echter dat de toegang tot de e-commercesite wordt geweigerd. 

Met vriendelijke groet, REBACARE Renata de Vries CEO van REBACARE B.V 

 

 
 


