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DISCLAIMER EN PRIVACY  

AOFE clinics Disclaimer en Privacy Statement  

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe uitingen 
van AOFE clinics, met inbegrip van de verklaringen over AOFE clinics website, applicaties en 
software, e-mails, elektronische nieuwsbrieven en andere communicatie verzonden door AOFE 
clinics.  

DISCLAIMER  

AOFE clinics verleent hierbij toegang tot haar website(s). AOFE clinics publiceert op haar website(s), 
informatieve teksten, foto's, video's en andere uitingen. Al AOFE clinics uitingen zijn met zorg 
samengesteld. AOFE clinics kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze 
uitingen. AOFE clinics garandeert niet de foutloze of ononderbroken toegang tot haar website of de 
producten of diensten die elektronisch worden aangeboden. AOFE clinics is niet verantwoordelijk, 
noch aansprakelijkheid, voor de uitingen of de juistheid en volledigheid daarvan. De websitebezoeker 
kan geen rechten ontlenen aan AOFE clinics website(s) of aan andere uitingen. Verwijzingen naar 
externe websites en andere niet door AOFE clinics aangeboden bronnen zijn slechts opgenomen voor 
informatieve doeleinden. AOFE clinics kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van 
externe bronnen waarnaar wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of 
diensten die bij een externe bron worden aangeboden. Alle rechten, met inbegrip van alle intellectuele 
eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en afbeeldingen op deze website, liggen bij AOFE 
clinics, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
AOFE clinics is het niet toegestaan om informatie en uitingen van AOFE clinics website(s) te 
gebruiken. AOFE clinics behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder verdere 
voorafgaande kennisgeving, de inhoud van haar website(s) te wijzigen, of onderdelen van haar 
website(s) te verwijderen.  

PRIVACY STATEMENT Algemeen  

AOFE clinics verwerkt persoonsgegevens en/of privacygevoelige informatie onder meer via haar 
website en via haar (web)applicatie(s), software, technische ondersteuning, advisering, live chat en 
productinformatie. De persoonsgegevens worden verwerkt om AOFE clinics diensten te kunnen 
(blijven) gebruiken. Het verwerken van persoonsgegevens kan plaatsvinden door middel van 
geautomatiseerde middelen zoals vragenlijsten, e-mail- communicatie.  

AOFE clinics werkt samen met derden om aldaar de behandeling en diagnostiek in te zetten. 
Privacygegevens zullen alleen gedeeld worden met als doel de behandeling voor te bereiden en uit te 
voeren. AOFE clinics vindt de privacy van haar cliënten/patiënten/medewerkers heel erg belangrijk en 
betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de verwerking en de bescherming van 
persoonsgegevens. AOFE clinics is verantwoordelijk voor de manier waarop deze gegevens zullen 
worden gebruikt. In dit Privacy Statement, legt AOFE clinics uit welke gegevens zij verzameld en voor 
welke doeleinden deze gegevens zullen worden gebruikt. Door privacy gegevens via de website van 
AOFE clinics te delen met AOFE clinics ga je akkoord met de verwerking van persoonsgegevens.  

Medewerkers van AOFE clinics houden zich aan hun beroepsgeheim en zullen geen herleidbare 
medische informatie delen met anderen dan waarvoor noodzakelijk is voor de behandeling.  

Een eventuele datalek door de aanbieder van de website van AOFE clinics kan AOFE clinics niet voor 
aansprakelijk worden gesteld.  
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Verwerken van persoonsgegevens  

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om te identificeren. AOFE clinics maakt 
een onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die je door middel van het invullen van vragen(lijsten) 
actief verstrekt aan AOFE clinics. Of (2) persoonsgegevens die AOFE clinics heeft ontvangen van 
verwijzers ter beoordeling tot behandeling.  

Persoonsgegevens die door cliënten, patiënten, medewerkers actief verstrekt worden aan AOFE 
clinics, kunnen bestaan uit naam, adresgegevens, contactgegevens en andere gegevens die nodig 
zijn om voor een behandeling in aanmerking te komen. Deze persoonsgegevens zullen met de 
grootste zorg opgeslagen worden in digitale bestanden zoals een elektronisch patiënten dossier 
(EPD). Daarnaast zal AOFE clinics een bestand bijhouden met patiënten gegevens met als doel 
inzicht te houden op de behandeltermijn ( zgn. wachtlijst) en om deel te ( gaan) nemen aan 
onderzoeken. Zodra een patiënt zich laat behandelen in een AOFE clinic gaat hij/zij akkoord met het 
opslaan van gegevens ten behoeve van de behandeling. Het opslaan van gegevens kan in de pre- 
klinische, klinische en post klinische fase plaatsvinden. De pre klinische fase heeft betrekking op het 
verzamelen van gegevens ten behoeve van een papieren beoordeling of patiënt in aanmerking kan 
komen voor een behandeling en kan betrekking hebben op het offreren van toekomstige kosten. 
Zodra een patiënt zich laat behandelen dan geldt de Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst 
(WGBO). AOFE clinics is wettelijk verplicht om alle gegevens in het kader van de behandeling 15 jaar 
te bewaren.   

Doel van het verwerken van persoonsgegevens  

Alle door AOFE clinics verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende 
doeleinden: patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.  

Passantentarieven 

AOFE clinics stelt jaarlijks een passanten tarievenlijst op en publiceert deze op haar website. AOFE 
clinics is niet verantwoordelijk voor zet en drukfouten. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleent 
worden.  

Rechten  

Alle website(s) teksten, afbeeldingen, video's en andere uitingen zijn eigendom van AOFE clinics. 
AOFE clinics respecteert privacy en zorgt ervoor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden 
behandeld.  

Wijzigingen  

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen worden aangekondigd op 
onze website(s).  

Aanvaarding  

Door het gebruik van de website van AOFE clinics website(s), (web)applicatie(s) of andere uitingen ga 
je akkoord met deze disclaimer-en privacyverklaring en ga je akkoord met het opslaan van 
persoonsgegevens.  

Contact  

Als er vragen of opmerkingen zijn over de disclaimer of over de privacy statement, of als u uw 
persoonsgegevens wilt inzien, wilt wijzigen of als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, neem dan 
contact met ons op via mail@aofeclinics.nl .  
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English version 

DISCLAIMER EN PRIVACY  

AOFE clinics Disclaimer and Privacy Statement  

This disclaimer and this privacy statement apply to (the use of) all external statements of AOFE 
clinics, including the statements about AOFE clinics website, applications and software, e-mails, 
electronic newsletters and other communications sent by AOFE clinics. 

DISCLAIMER  

AOFE clinics hereby grants access to its website (s). AOFE clinics publishes on its website (s), 
informative texts, photos, videos and other expressions. Al AOFE clinics expressions have been 
compiled with care. However, AOFE clinics can not vouch for the accuracy and completeness of these 
statements. AOFE clinics does not guarantee flawless or uninterrupted access to its website or the 
products or services that are offered electronically. AOFE clinics is not responsible, nor liability, for the 
statements or the correctness and completeness thereof. The website visitor can not derive any rights 
from AOFE clinics website (s) or other expressions. References to external websites and other 
sources not offered by AOFE clinics are only included for informative purposes. AOFE clinics can not 
guarantee the content and functioning of external sources referred to, nor the quality of any products 
and / or services offered at an external source. All rights, including all intellectual property rights to all 
content information and images on this website, belong to AOFE clinics, unless explicitly stated 
otherwise. Without the prior written permission of AOFE clinics it is not allowed to use information and 
expressions of AOFE clinics website (s). AOFE clinics reserves the right to change the content of its 
website (s) at any time without prior notice, or to remove parts of its website (s). 
 
PRIVACY STATEMENT  General 
 
AOFE clinics processes personal data and / or privacy-sensitive information via its website and 
through its (web) application (s), software, technical support, advice, live chat and product information. 
The personal data are processed to (continue to) use AOFE clinics services. The processing of 
personal data can take place by means of automated means such as questionnaires, e-mail 
communication 
 
AOFE clinics works together with third parties to use treatment and diagnostics there. Privacy data will 
only be shared for the purpose of preparing and executing the treatment. AOFE clinics considers the 
privacy of its clients / patients / employees very important and therefore exercises the utmost care in 
the processing and protection of personal data. AOFE clinics is responsible for the way this data will 
be used. In this Privacy Statement, AOFE clinics explains what data it collects and for what purposes 
this data will be used. By sharing privacy data via the AOFE clinics website with AOFE clinics, you 
agree to the processing of personal data. 
 
Employees of AOFE clinics adhere to their professional secrecy and will not share any traceable 
medical information with anyone other than what is necessary for the treatment. 
 
Any data breach by the provider of the AOFE clinics website can not be held responsible for AOFE 
clinics. 
 
Processing personal data 
 
Personal data are data that can be used to identify. AOFE clinics distinguishes between (1) personal 
data that you actively provide to AOFE clinics by filling in questions (lists). Or (2) personal data that 
AOFE clinics has received from referrers for review to treatment. 

 



	   4	  

Personal data that are actively provided to AOFE clinics by clients, patients and employees may 
consist of the name, address details, contact details and other data required to qualify for treatment. 
These personal data will be stored with the utmost care in digital files such as an electronic patient file 
(EPD). In addition, AOFE clinics will keep a file with patient data with the aim to keep track of the 
treatment period (so-called waiting list) and to participate in research. As soon as a patient is treated 
in an AOFE clinic, he / she agrees to the storage of data for the treatment. Data storage can take 
place in the pre-clinical, clinical and post-clinical phase. The pre-clinical phase relates to the collection 
of data for a paper assessment of whether a patient can qualify for treatment and may relate to the 
presentation of future costs. As soon as a patient is treated, the Law of Medical Treatment Act 
(WGBO) applies. AOFE clinics is legally obliged to keep all data for 15 years in the context of the 
treatment. 
 
 
Purpose of processing personal data. 
 
All personal data processed by AOFE clinics will only be used for the following purposes: patient care, 
education and research. 
 
 
Passover rates 
 
AOFE clinics annually draws up a passerby list of rates and publishes these on its website. AOFE 
clinics is not responsible for moves and printing errors. No rights can be derived from this list. 
 
Rights 
 
All website (s) texts, images, videos and other expressions are the property of AOFE clinics. AOFE 
clinics respects privacy and ensures that your personal data are treated confidentially. 
 
Amendments 
 
This Privacy Statement can be changed. Any changes will be announced on our website (s). 
 
Acceptance 
 
By using the website of AOFE clinics website (s), (web) application (s) or other expressions, you agree 
with this disclaimer and privacy statement and you agree to the storage of personal data. 
 
Contact 
 
If there are questions or comments about the disclaimer or about the privacy statement, or if you want 
to view your personal data, or if you want to delete your personal data, please contact us via 
mail@aofeclinics.nl. 

 

 

	  


