Algemene Voorwaarden BREATH - Op adem na borstkanker

Welkom bij het zelfhulpprogramma Op adem na borstkanker (“het Programma”). Dit Programma
wordt u aangeboden door ons, Karify B.V., en is mede mogelijk gemaakt door Radboud UMC en
Pink Ribbon. Om deel te nemen aan het Programma dient u akkoord te gaan met deze algemene
voorwaarden. Leest u deze goed.
1.

Registratie en betaling

1.1.

Alleen in Nederland woonachtige gebruikers kunnen zich voor het Programma registreren.
Kinderen onder de 16 jaar kunnen zich enkel met toestemming van hun ouders of voogd
registreren. U kunt zich registreren op www.opademnaborstkanker.nl. Bij registratie maakt u
zelf een Karify account aan waarmee u deel kunt nemen aan het Programma.

1.2.

De kosten voor deelname aan het Programma bedragen € 19,95. Dit bedrag dient betaald te
worden via een van de betaalmogelijkheden die u bij registratie worden geboden.

1.3.

Uw registratie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Het is niet
toegestaan om derden gebruik te laten maken van uw inloggegevens.

2.

Het Programma

2.1.

De inhoud van het Programma staat beschreven op www.opademnaborstkanker.nl.

2.2.

U kunt naar uw eigen inzicht en in uw eigen tempo deelnemen aan het Programma.

2.3.

Als u vragen heeft over de werking van het Programma kunt u per mail contact opnemen met
support@karify.com of een kijkje nemen op de supportpagina.

2.4.

Wij kunnen het Programma in samenspraak met onze partners Radboud UMC en Pink
Ribbon van tijd tot tijd aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nieuwe inzichten
ontstaan ten aanzien van het gebruik van de het Programma. Wij kunnen dan ook niet
garanderen dat alle functies van het Programma behouden blijven.

2.5.

Indien wij fraude of misbruik constateren of vermoeden, kunnen wij de toegang tot het
Programma (tijdelijk) blokkeren en/of bepaalde functionaliteiten buiten werking stellen.

3.

Bescherming en opslag van (persoons)gegevens

3.1.

Wij realiseren ons dat u strikt vertrouwelijke informatie via het Programma deelt. Het
Programma en onze hostingomgeving zijn daarom beveiligd tegen toegang door
onbevoegden.

3.2.

Vanzelfsprekend leven wij de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving na met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Ons privacybeleid vind je hier.
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3.3.

De door u ingevoerde gegevens blijven uw eigendom. Wij voeren geen controle of verificatie
uit over gegevens en informatie die gebruikers invoeren. De door u ingevoerde gegevens
blijven bewaard zo lang uw Karify account actief is.

3.4.

Bij het bezoeken van het Programma wordt het IP-adres van gebruikers vastgelegd, het
tijdstip van het bezoek en welke onderdelen van de site worden bezocht. Wij gebruiken deze
gegevens om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, ter verbetering van de
user-experience, voor het geven van informatie op maat, het verbeteren en optimaliseren van
het Programma en om eventueel misbruik zoals spamming te bestrijden.

3.5.

Wij delen de geaggregeerde gegevens over uw gebruik van het Programma met Radboud
UMC en Pink Ribbon. Wij zullen geen direct identificeerbare gegevens delen met Radboud
UMC en Pink Ribbon. Radboud UMC en Pink Ribbon mogen deze gegevens gebruiken om
het gebruik van het Programma te evalueren, zodat het Programma nog verder verbeterd en
onderzocht kan worden.

4.

Uw verplichtingen

4.1.

Het Programma wordt online aangeboden. U bent verantwoordelijk voor alle hardware,
software en internetverbindingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Programma .

4.2.

U bent verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Programma met de door u beheerde
inloggegevens. U dient er op toe te zien dat inloggegevens vertrouwelijk worden gehouden
en dient de redelijke gebruiksinstructies op te volgen.

4.3.

U verplicht zich het Programma te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing
zijnde wet- en regelgeving en zonder inbreuk te maken op de rechten van derden (zoals
auteursrechten) of anderszins onrechtmatig of strafbaar te handelen. Indien wij het redelijke
vermoeden hebben dat u handelt in strijd met het voorgaande, of van een derde een
mededeling ontvangt dat u onrechtmatig of strafbaar handelt, behouden wij ons uitdrukkelijk
het recht voor om in die gevallen waarin onrechtmatig of strafbaar handelen onmiskenbaar is,
de betreffende informatie te verwijderen, uw account te blokkeren en/of anderszins passende
maatregelen te treffen.

5.

Looptijd
Nadat u zich heeft geregistreerd en heeft betaald is de registratie voor onbepaalde duur
geldig. Wij kunnen de registratie op ieder moment beëindigen door middel van een
mededeling aan u.

6.

Risico’s en aansprakelijkheid

6.1.

De inhoud van het Programma is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht door
Radboud UMC en Pink Ribbon. Wij, Radboud UMC en Pink Ribbon kunnen echter geen
aansprakelijkheid aanvaarden terzake van het Programma en het gebruik ervan, inclusief,
maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, gevolgschade, letselschade, gemiste
inkomsten of schade als gevolg van verlies of wijziging van gegevens.
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6.2.

Het Programma biedt nadrukkelijk geen behandeladvies. U dient met betrekking tot uw
behandeling altijd uw zorgverlener te raadplegen. Uitsluitend de zorgverlener is
verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van diens behandeling.

6.3.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw computerapparatuur, eigen software
en/of data als gevolg van deelname aan het Programma of door het downloaden van enig
materiaal.

7.

Rechten van intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom (waaronder het auteursrecht en de databankrechten)
met betrekking tot het Programma, de Website en de achterliggende software berusten bij
ons of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan om de software die is opgenomen in het
Programma te deassembleren, decompileren of reverse engineeren.

8.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u uitnodigen om
gewijzigde voorwaarden te aanvaarden. Indien wij binnen vier weken na ons verzoek geen
acceptatie van u hebben ontvangen, bieden wij u een laatste termijn om de gewijzigde
voorwaarden te aanvaarden, waarna wij tot beëindigen van uw registratie over mogen gaan.

9.

Geschillenbeslechting, toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Meer weten? Neem contact op met vragen@karify.com
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