
Algemene voorwAArden

1. Algemeen
deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen vraaghetdechiropractor, hierna te noemen: “gebruiker”, 
en bedrijven, natuurlijke personen en/of particulieren welke een vraag formuleren of een column inzenden en bedrijven en/of 
natuurlijke personen welke een bedrijfsvermelding (willen) hebben op deze blog. 

een ieder die actief is op deze blog, bijvoorbeeld door het stellen van vragen of door het gebruik maken van de zoekfunctie 
wordt geacht op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande toestemming van 
bedrijven en/of natuurlijke personen welke een bedrijfsvermelding hebben. 

voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar 
gesteld.

2. Inhoud blog
de totstandkoming van de gegevens op deze blog is met de grootste zorg uitgevoerd. gebruiker kan echter niet instaan voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden van informatie die op deze blog is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet, niet 
aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden 
informatie. 

de geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een therapeut of 
ander gediplomeerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie. de informatie die u op deze blog vindt, 
wordt regelmatig aangevuld. eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige ken-
nisgeving worden aangebracht. Het kan mogelijk zijn dat de informatie die op deze blog wordt vermeld onjuist of onvolledig 
is. mocht u onjuiste informatie tegenkomen wordt het op prijs gesteld als u dit meldt, zodat wij dit direct kunnen onderzoeken.  
deze blog kan links of referenties naar andere websites bevatten. gebruiker is niet verantwoordelijk voor informatie getoond 
op deze websites. 

Alle teksten, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van gebruiker. gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden 
voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is niet toegestaan 
teksten zonder toestemming te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

3. VrAgen stellen 
Het stellen van vragen is open en vrij voor alle bezoekers van vraaghetdechiropractor. de vraagsteller verklaart bij het stellen 
van een vraag op de hoogte te zijn van de voorwaarden en hiermee akkoord te zijn. 

met het stellen van een vraag geeft u toestemming aan gebruiker om deze vragen met bijbehorende antwoorden volstrekt 
anoniem te gebruiken op deze blog en in o.a. een nieuwsbrief.
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4. VrAgen beAntwoorden 
een team van nCA chiropractoren zal op vrijwillige basis uw vragen zo snel en adequaat mogelijk proberen te beantwoorden.

5. toeVoegen column
Bedrijven of natuurlijke personen hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van columns. Stuur de column naar 
info@vraaghetdechiropractor.nl. Het is niet toegestaan om bedrijfsinformatie of producten in uw column op te nemen. 

de column moet objectief en feitelijk juist zijn. Is de column niet zelfgeschreven dan moet de bronvermelding en/of de 
naam van de auteur erbij geplaatst worden. 

de column moet in correct nederlands geschreven zijn en voldoen aan een vaste indeling: begin, midden en eind 
(max 300 woorden). 

gebruiker behoudt zich het recht een column te redigeren of weigeren. 

met het insturen van een column geeft u toestemming aan gebruiker om deze column te gebruiken op deze blog en in o.a. 
een nieuwsbrief.


