
 

 

Algemene voorwaarden Eenkeizersnede.nl 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die direct of indirect online, via elk 
mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door gebruik te maken van 
Eenkeizersnede.nl stem je in met de onderstaande algemene voorwaarden. Eenkeizersnede.nl is 
onderdeel van Dekker Concepten. 
 
Aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie op Eenkeizersnede.nl met de grootste zorg tot stand is gekomen, kan deze 
onvolledig of verouderd zijn. Wij horen dit natuurlijk graag. Dekker Concepten aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor (in)directe schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledige 
informatie.   
 
Service van Eenkeizersnede.nl 
Via Eenkeizersnede.nl bieden wij, Dekker Concepten, een online platform waar (aanstaande) ouders 
zich kunnen informeren over allerlei zaken omtrent een keizersnede. Bezoekers vinden er onder 
andere medische informatie en betaalde producten, maar ook ervaringen van andere ouders. Wij zijn 
niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder 
gastblogs (op de website vermeld onder ‘ervaringen’).  
 
Informatievoorziening 
De informatie die op onze website staat vermeld is samengesteld uit informatie uit bronnen. Indien 
noodzakelijk nagelezen door een zorgprofessional. Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze 
informatie, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuistheden. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor gevolgen door het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen 
informatie. 
 
Tref je iets aan wat naar jouw idee niet juist is? Meld het ons. Samen maken we de website nog 
beter. Maak een melding door te mailen naar hi@eenkeizersnede.nl met de volgende informatie: 
 
-Naam en contactgegevens 
-URL waar de fout zich bevindt 
-Omschrijving van de onjuiste content 
-Onderbouwing waarom de content onjuist is of, in geval van inbreuk op intellectueel 
eigendomsrecht, wie de rechthebbend is 
 
Copyright 
Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker Concepten 
worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel 
van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of 
(en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een 
onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt 
privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in 
digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.  
 
Met nadruk op de aangekochte producten. Het is niet toegestaan inhoud uit de digitale 
bestanden/pdf/ebook/video/online cursus te kopiëren, verspreiden of te delen. Op welke manier 
dan ook. Zonder toestemming van Dekker Concepten. Wil je toch iets delen? Neem dan eerst 
contact op via hi@eenkeizersnede.nl. 
 
 
 
 



 

 

Cookies 
Eenkeizersnede.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden 
alleen gebruikt voor het opslaan van voorkeuren waardoor het gebruik van de website 
geoptimaliseerd wordt voor de bezoeker.  
 
Eenkeizersnede.nl en andere websites 
Op Eenkeizersnede.nl tref je hyperlinks naar andere websites. Met deze links probeert 
Eenkeizersnede.nl de bezoeker relevante informatie aan te bieden. Dekker Concepten heeft geen 
invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens 
van bezoekers van Eenkeizersnede.nl omgaan. 
 
Wijzigingen 
Dekker Concepten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de website en 
algemene voorwaarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


