
Gebruikersvoorwaarden Profess SOP-Z kwaliteitssysteem 

Definities  

Dienst:  de toegang tot en gebruik van het SOP-Z kwaliteitssysteem op de internetsite van de 
Aanbieder van de Dienst door Gebruiker 

Voorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het gebruik van de Dienst 
Aanbieder van de Dienst: Profess Medical Consultancy B.V. 
Gebruiker: de natuurlijke persoon die in uitoefening van een bedrijf of beroep toegang heeft tot Dienst 

en een abonnement heeft op het SOP-Z kwaliteitssysteem van Profess Medical 
Consultancy B.V.. 

 
Voorwaarden 

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Aanbieder van de Dienst en Gebruiker. 
De Gebruiker accepteert de Voorwaarden opgesteld door de Aanbieder van de Dienst wanneer hij gebruik 
maakt van de Dienst.  

2. De Aanbieder van de Dienst verleent aan Gebruiker een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht 
van de Dienst. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk 
zijn toegekend.  

3. Het is Gebruiker toegestaan om voor persoonlijk gebruik publicaties van de website te kopiëren op te slaan, af 
te drukken of op andere wijze buiten de website vast te leggen. Het vastleggen voor andere doeleinden dan 
persoonlijk gebruik is alleen toegestaan nadat de Aanbieder van de Dienst voorafgaand schriftelijk 
toestemming heeft gegeven.  

4. De Aanbieder van de Dienst kan de aard van de Dienst, de inhoud van de Dienst en de beschikbaarheid van 
de Dienst aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen. 

5. De Aanbieder van de Dienst zal zorgen dat de inhoud van de Dienst altijd in overeenstemming is met de 
geldende wet- en regelgeving. 

6. De Gebruiker dient de toegangscode(s) tot de Dienst vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn 
persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. Gebruiker is zelf verplicht om 
de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden. Aanbieder van de Dienst kan 
de Gebruiker incidenteel verzoeken om zijn gegevens op feitelijke juistheid en volledigheid te controleren. 
Periodiek wordt gecontroleerd of de gebruiker de toegangscode(es) aan anderen beschikbaar heeft gesteld. 

7. De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Als de Gebruiker niet (meer) 
voldoet aan deze vereiste of de Dienst gebruikt voor andere doelen of op een andere wijze dan bedoeld door 
Aanbieder van de Dienst, zulks ter beoordeling van de Aanbieder van de Dienst, is het de Aanbieder van de 
Dienst toegestaan om de toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder verdere 
voorafgaande berichtgeving aan Gebruiker. Bij misbruik kunnen juridische stappen volgen richting Gebruiker. 
Aanbieder van de Dienst is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.  

8. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom als mede soortgelijke rechten 
van of met betrekking tot de Dienst komen uitsluitend toe aan de Aanbieder van de Dienst en Gebruiker zal 
niet in strijd met deze rechten handelen.  

9. Hoewel de Aanbieder van de Dienst met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op 
de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en 
onvolkomenheden in de verstrekte informatie. De aanbieder van de Dienst kan niet verantwoordelijk en/of 
aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite.  

10. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de Voorwaarden.  
11. De Aanbieder van de Dienst is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de Dienst en de 

door de Gebruiker gebruikte browser en/of andere applicaties voor toegang tot de Dienst. Aanbieder van de 
Dienst is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is. De 
gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de juiste versie van de gebruikte browser en/of 
andere applicatie voor de toegang tot de Dienst.  

12. De Aanbieder van de Dienst is gerechtigd de Voorwaarden aan te passen. Indien de Voorwaarden wijzigen zal 
de Gebruiker hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien de Gebruiker na het wijzigen van de Voorwaarden 
gebruik maakt van de Dienst (inloggen) accepteert de Gebruiker de gewijzigde Voorwaarden. Indien Gebruiker 
de gewijzigde Voorwaarden niet wenst te accepteren dan kan dit via dit formulier aan de Aanbieder van de 
Dienst worden gemeld. De Aanbieder van de Dienst behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de 
Dienst een vergoeding te vragen mede afhankelijk van het gebruik van de Dienst door Gebruiker. Hiertoe zal 
de Aanbieder van de Dienst eerst een aparte aanbieding doen aan de Gebruiker.  
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13. De Gebruiker kan het gebruik van de Dienst te allen tijde schriftelijk beëindigen. De Aanbieder zal de 
toegangscodes zo snel mogelijk blokkeren.  

14. De wijze waarop Profess Medical Consultancy B.V. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van 
Gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.  

15. Correspondentie met betrekking tot de Dienst kan worden gezonden door middel van een email of telefonisch 
contact. 

16. Op het gebruik van deze Dienst is naast deze Voorwaarden Nederlands recht van toepassing. Op geschillen 
die ontstaan naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst zullen, voor zover niet 
anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar.  

17. Ten behoeve van latere kennisneming kunnen deze Voorwaarden worden geraadpleegd op www.profess.nl 

 
 
Privacy verklaring  

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Profess Medical Consultancy B.V. 
houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Vastleggen en verwerking van gegevens 
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Profess Medical Consultancy B.V. te vallen. 
Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Profess Medical Consultancy B.V. Profess 
Medical Consultancy B.V. gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst, het verlenen van 
service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Profess Medical Consultancy B.V. indien u 
daarop prijs stelt. Hierbij tracht Profess Medical Consultancy B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen 
prijs stelt op informatie over producten en diensten van Profess Medical Consultancy B.V. kunt u dit aangeven door 
middel van een email of telefonisch contact. 

Links naar websites en cookies van andere partijen 
Op de site van het SOP-Z kwaliteitssysteem staan hyperlinks naar andere websites. Profess Medical Consultancy B.V. 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar het SOP-Z kwaliteitssysteem verwijst. 
Ook is Profess Medical Consultancy B.V. niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel 
later op de site zullen adverteren. 

Wijzigingen 
Profess Medical Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. 
Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. 

Vragen 
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met SOP-Z@profess.nl. 
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