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Disclaimer
De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld, maar Eijck ZorgSupport sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op
grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Dit geldt ook voor eventuele links die op de
pagina worden geplaatst. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele
wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Deze website is uitsluitend bedoeld om bezoekers
algemene informatie te verstrekken over de diensten van Eijck ZorgSupport. Het plaatsen van links die
verwijzen naar deze website is toegestaan, mits de goede naam van Eijck ZorgSupport niet wordt
aangetast en de auteursrechten en het copyright worden nageleefd.

Privacy
Eijck ZorgSupport respecteert de privacy van haar cliënten. Voor de uitvoering van de diensten en/of een
contract, is het noodzakelijk dat persoonlijke gegevens worden verzameld en worden vastgelegd in een
elektronisch bestand. Dat houdt in dat alle cliënten en zorgverleners door het opnemen van contact
en/of het invullen van het sollicitatie- of contactformulier, toestemming geven voor deze opslag. De
persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals, maar niet
beperkt tot, het bijhouden van de geleverde diensten, het versturen van facturen, het bijhouden van een
logboek over cliënten. Daarnaast kunnen deze gegevens ook gebruikt worden voor statistieken,
informatieverschaffing aan toezichthoudende instanties en voor de afhandeling van klachten.
Hier vindt u de volledige privacyverklaring.

Copyright
De teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Eijck ZorgSupport, tenzij anders vermeld,
en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of gebruikt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Eijck ZorgSupport.

Cookies
Zoals de meeste websites, gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt om uw ervaring zo
comfortabel en efficiënt mogelijk te maken. Cookies zijn kleine bestanden die worden aangemaakt door
de website en automatisch worden opgeslagen in de browser van uw apparaat (laptop, tablet,
smartphone enzovoort). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen,
Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. Informatie die wordt verkregen in verband met het
specifieke apparaat dat wordt gebruikt, wordt opgeslagen in de cookie. Dit betekent echter niet dat wij
op deze manier rechtstreeks informatie over uw identiteit verkrijgen. Meer informatie is te vinden in de
privacyverklaring.

