
ICAS NEDERLAND 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN CONDITIES 

 

1. DEFENITIES 
In deze gebruiksvoorwaarden en de disclaimer en het privacybeleid hebben de 
volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij duidelijk en 
uitdrukkelijk het tegendeel wordt aangegeven: 
 
ICAS” betekent ICAS Nederland BV 
 
“Klant” betekent dergelijke klantbedrijven van ICAS die, uitsluitend door middel van een 
momenteel geldig contract met ICAS, uitdrukkelijk hebben ingestemd om toegang tot 
deze website op te nemen als onderdeel van de diensten die door ICAS onder genoemd 
contract worden geleverd. 
 
“In aanmerking komende werknemer” betekent alle werknemers van de klant en 
dergelijke andere personen die door de klant zijn aangewezen en die gerechtigd zijn om 
deze website te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer die de klant 
verlaat op grond van medische pensionering of ontslag en die in aanmerking komt voor 
een een verdere periode van drie maanden vanaf de datum van vertrek. 
 
“Directe familie” omvatten alle personen die in hetzelfde huishouden leven als de 
werknemer en financieel afhankelijk zijn van de werknemer, tot de leeftijd van 25 jaar. 
 
“Geautoriseerde gebruiker” betekent de in aanmerking komende werknemers van elke 
klant en leden van hun directe familie. 
 
“Ongeautoriseerde gebruiker” betekent iedereen die deze website bezoekt en / of 
gebruikt en die geen geautoriseerde gebruiker is. 

 

2. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE WEBSITE 
2.1 ICAS spant zich in om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, alle nodige stappen te 
ondernemen om de continuïteit van het aanbieden van deze website te waarborgen. 
 
2.2 In afwijking van artikel 2.1 garandeert ICAS niet dat de terbeschikkingstelling en / of 
het gebruik van deze website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Verder 
garandeert ICAS niet dat deze website en zijn servers vrij zijn van computervirussen of 
bugs. 
2.3 Alle claims van een klant of geautoriseerde gebruiker met betrekking tot de 
geschiktheid of anderszins van de standaard van levering van deze website, met 



uitzondering van de inhoud ervan, zullen uitsluitend worden beschouwd in de context 
van het volledige pakket van diensten dat ICAS is overeengekomen met deze individuele 
klant. 

 

3. PRIVACYBELEID 
3.1 Deze website wordt aangeboden met dien verstande dat al het contact door ICAS 
met geautoriseerde gebruikers vertrouwelijk is in overeenstemming met professionele 
ethische codes en de richtlijnen van de NOBCO, NIP en andere beroepsorganisaties.  Alle 
details en / of informatie die een individuele geautoriseerde gebruiker van deze website 
identificeert, zullen niet worden teruggekoppeld naar de klant of een andere derde 
partij, behalve met de schriftelijke toestemming van de geautoriseerde gebruiker of 
wanneer er een levensbedreiging of risico op ernstig letsel bestaat of waar ICAS hier 
wettelijk toe verplicht is. In dergelijke omstandigheden zullen de details waar mogelijk 
worden verstrekt op basis van “need to know” en indien de informatie van belang wordt 
geacht. In dergelijke omstandigheden bestaan duidelijke klinische procedures en deze 
zullen worden meegedeeld aan een geautoriseerde gebruiker van deze website 
wanneer de situatie daarom vraagt. 
 
3.2 Niettegenstaande clausule 3.2 behoudt ICAS zich het recht voor om geaggregeerde 
informatie met anderen te delen. Deze informatie zou de vorm aannemen van een aantal 
en / of proportie bezoekers van de website in verhouding tot het totale aantal 
geautoriseerde gebruikers en zou op geen enkele manier een individuele 
geautoriseerde gebruiker identificeren. 
 
3.3 Bij de toegang tot en / of het gebruik van deze website, inclusief het gebruik van een 
e-mailfaciliteit die door ICAS op deze website wordt aangeboden, stemmen 
Geautoriseerde gebruikers ermee in dat hun gegevens en / of persoonlijke gegevens 
door ICAS worden bewaard in overeenstemming met de bovenstaande clausules 3.1 en 
3.2. 

 

4. DISCLAIMER 
4.1 ICAS streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. 
Desalniettemin benadrukt ICAS dat genoemde informatie op geen enkele manier 
bedoeld is als vervanging van enigerlei soort medisch en / of juridisch advies gegeven in 
de context van een individuele professionele raadpleging en ICAS doet geen enkele 
verklaring, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de 
informatie op deze website of de geschiktheid voor een bepaald doel. 
4.2 Op grond van artikel 4.1 aanvaardt ICAS dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
enig verlies of schade geleden of opgelopen door een partij, hetzij uit hoofde van 
contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als direct en / of indirect gevolg en 
/ of gevolg van de gebruik van alle informatie op deze website 

 



5. DISCLAIMER VAN GEKOPPELDE WEBSITES 
5.1 ICAS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. 
Het opnemen van een link op deze website mag niet worden opgevat als een 
goedkeuring van welke aard dan ook door ICAS van de gelinkte website en / of de 
inhoud ervan, noch mag een dergelijke link worden opgevat als bewijs van enige 
associatie door ICAS met de exploitanten van enige dergelijke gelinkte website. Elke 
externe website die wordt bezocht door middel van een link op deze website, wordt 
volledig op eigen risico bezocht. 

 

6. AUTEURSRECHT 
6.1 Alle materialen op deze website, inclusief, niet-exclusief, alle tekst en afbeeldingen 
zijn auteursrechtelijk beschermd. Genoemd materiaal mag niet worden gekopieerd, 
gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, wel 
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