Disclaimer
De disclaimer dienst als juridische vrijwaring om aansprakelijkheid op basis van de informatie die
wordt uitgewisseld via het forum te voorkomen.
Stichting Melanoom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt
met het gebruik of de beschikbaarheid van dit forum of informatie die via het forum verkregen is.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van
www.melanoomforum.nl, is het voor ons onmogelijk om alle informatie te controleren die door
gebruikers op het forum wordt geplaatst. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die via dit forum wordt uitgewisseld.
Beweringen en meningen, geuit in de gesprekken op het forum zijn die van de auteur en niet
(noodzakelijkerwijs) die van Stichting Melanoom, de redactie van het forum of de internetprovider.
Stichting Melanoom draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte
informatie op het forum; deze informatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteur.
Wij kunnen er ook niet voor instaan dat de informatie die wordt uitgewisseld via dit forum geschikt is
voor het doel waarvoor de informatie door bezoekers wordt geraadpleegd of gebruikt.
Medische informatie
De (medische) informatie op het forum is in geen geval vervanging voor het contact met een arts
en/of medisch specialist. De informatie beschrijft persoonlijke ervaringen, meningen en situaties,
waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden
verbonden. Voor een juiste beoordeling van hun eigen situatie, dienen bezoekers van het forum dus
altijd te overleggen met hun arts of andere professionele hulpverlener.
Stichting Melanoom garandeert noch ondersteunt behandelingen, medicijnen of specialisten die
worden vermeld in de gesprekken; evenmin staat zij garant voor beweringen die worden gedaan
door de vervaardiger van dergelijke producten en diensten.
Met het oog hierop én omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de bezoeker aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen bij een arts of medisch
specialist en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde behandelingen, diagnostische
methodes, adviezen en dergelijke.
De redactie van het forum zal weliswaar de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om de
informatie die wordt uitgewisseld via het forum te controleren op juistheid en toelaatbaarheid en
toezicht houden op de gedragingen en intenties van de auteurs. Voor het gebruik van het forum van

Stichting Melanoom zijn gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker en gebruiker zich dient te
houden.
Hyperlinks naar externe websites
Stichting Melanoom draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie die wordt
gepresenteerd op websites van derden waarnaar vanaf het forum wordt verwezen.
Copyright
Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.url-van-forum.nl, rust
copyright dat toebehoort aan Stichting Melanoom. Niets uit het forum mag worden gekopieerd, of
anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie,
printwerk, videoband, audioband, film en opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor
huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en
voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Melanoom.
Wijzigingen
Stichting Melanoom behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment
naar eigen inzicht te wijzigen. Wijzigingen zullen op het forum kenbaar worden gemaakt.

