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Beheer van de website 
Hoewel de inhoud van de FilynnCare - website 
zorgvuldig is samengesteld en gecontroleerd, 
kunnen de ter beschikking gestelde gegevens en 
informatie onnauwkeurigheden en typografische 
fouten bevatten. Ondanks voortdurende herziening 
van de website, kan geen aansprakelijkheid of 
garantie worden aanvaard voor de actualiteit, 
juistheid en volledigheid van de aangeboden 
informatie. 
FilynnCare behoudt zich het recht voor om 
documenten en teksten op elk moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving te corrigeren en bij te 
werken en de website kan tijdelijk niet beschikbaar 
zijn teneinde updates te kunnen uitvoeren.  
 
Aansprakelijkheid 
Tenzij dwingende wettelijke voorschriften of andere 
uitdrukkelijke afspraken bestaan, aanvaardt 
FilynnCare geen aansprakelijkheid voor enige 
directe, indirecte schade, gevolgschade of overige 
schade die voortvloeit uit het gebruik van deze of 
een gelinkte website. 
 
Waarborgen van privacy 
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van 
www.filynncare.nl is een belangrijke taak voor ons. 
Daarom beschrijven we in ons privacybeleid welke 
informatie we verzamelen en hoe we deze informatie 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevensbescherming 
Persoonlijke gegevens die op de FilynnCare-website 
worden verzameld worden enkel gebruikt voor het 
onderhouden van relaties met u en indien aan de 
orde voor het verwerken van afspraken. Wij 
verzekeren u dat uw informatie vertrouwelijk zal 
worden behandeld in overeenstemming met de 
toepasselijke regelgeving inzake gegevens-
bescherming. 
 
Toestemming 
Door gebruik te maken van de informatie en diensten 
op www.filynncare.nl gaat u akkoord met ons 
privacybeleid en de voorwaarden die wij hebben 
opgenomen. 
 
Gebruik van cookies 
De website www.filynncare.nl maakt gebruik van 
cookies ter verbetering van onze dienstverlening 
Door gebruik te maken van deze website gaat u 
akkoord met het gebruik van cookies. 
Wij gebruiken cookies om inzage te krijgen in het 
bezoek aan onze website op basis van bezoekers-
aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op 
deze wijze kunnen we de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de 
behoeften van bezoekers van onze website. We 
kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf 
welke pc het bezoek plaatsvond. 
 
Cookies uitschakelen 
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit 
doet u door de instellingen van uw browser aan te 
passen. Meer informatie over deze mogelijkheden 
vindt u op de website van uw browserprovider. 
 
Ingesloten inhoud van andere websites 
Pagina's op deze website kunnen ingesloten inhoud 
bevatten. Ingesloten inhoud van andere websites 
gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere 
website heeft bezocht. We kunnen niet garanderen 
dat deze websites uw persoonlijke gegevens 
betrouwbaar of veilig zullen behandelen. Lees voor 
meer informatie over de omgang met uw gegevens 
altijd het privacybeleid van deze website voordat u 
de betreffende website gebruikt. 
 
Vragen 
Als u meer informatie wilt ontvangen, of als u vragen 
heeft over het privacybeleid van FilynnCare en 
specifiek www.filynncare.nl kunt u per e-mail contact 
met ons opnemen. 
Ons e-mailadres is info@filynncare.nl 
 


