
Algemene voorwaarden voor het gebruik van de SmallAirways.be website 
(“Gebruiksvoorwaarden”) 

 
1. Instemming met de Gebruiksvoorwaarden  

Welkom op de website “SmallAirways.be”. Deze website is eigendom van de NV/SA Chiesi (hierna 
"Chiesi") met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, met ondernemingsnummer 
0826.654.883. Gelieve de hiernavolgende Gebruiksvoorwaarden aandachtig na te lezen en te verifiëren 
vooraleer deze website te betreden of te gebruiken. Door het betreden of gebruiken van deze website, 
erkent u steeds de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en daarmee in te stemmen. Indien 
u niet zou instemmen met de Gebruiksvoorwaarden, dan wordt u de toegang of het gebruik van deze 
website ook niet toegestaan. Chiesi houdt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder 
ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen treden in voege van zodra zij 
op de website zijn aangebracht. Door het verdere gebruik van de website wordt u geacht ook met de 
gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Controleer daarom geregeld de website zodat u steeds 
van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. 

 

2. Toegang en gebruik van de website 

De informatie en de diensten die u via deze website worden verstrekt, betreffen algemene informatie 
voor educatieve doeleinden die uitsluitend gericht zijn op de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 
Teneinde zich ervan te verzekeren dat u tot deze beroepsgroep behoort, vraagt Chiesi u om uw RIZIV-
nummer of APB-nummer mee te delen wanneer u zich voor deze website registreert.  

De toegang en het gebruik wordt u vervolgens verleend na ontvangst van uw aanvraag, indien wij uw 
naam, voornaam, beroep, specialiteit, (adres) en e-mailadres van u hebben ontvangen. U bent 
verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Het staat u vrij om uw eigen login en 
paswoord te bepalen. Indien u uw paswoord vergeten bent, voorziet Chiesi de mogelijkheid om uw  
paswoord opnieuw in te stellen door ons op het aangegeven adres een e-mail te sturen en mits 
legitimatie. Een geldig e-mailadres en uw toelating om dit e-mailadres te gebruiken als 
communicatiemiddel is onontbeerlijk voor Chiesi om uw persoonlijke toegang tot de website kunnen 
creëren. Na controle van uw registratie zal u toegang worden verleend en krijgt u een schriftelijke 
bevestiging per e-mail. Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden conform de 
doeleinden en de voorwaarden beschreven in het “privacy- en cookiesbeleid”, dat integraal deel uitmaakt 
van de Gebruiksvoorwaarden.  

Uw toegang tot de informatie en diensten op deze website en het gebruik dat u ervan maakt zijn 
onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U verbindt zich ertoe om de toegang en het gebruik van deze 
website uit te voeren als een goede huisvader en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
Indien u handelingen stelt die de werking van deze website kunnen schaden, verstoren, hinderen of 
onderbreken of die het gebruik of genot van de website door andere gebruikers zouden belettent, houdt 
Chiesi zich het recht voor u de toegang tijdelijk of definitief te ontnemen. 

 

3. Privacybeleid en cookies 

Chiesi hecht een groot belang aan het respecteren van de wetgeving inzake het privéleven van alle 
bezoekers van haar website. Wij vragen u dan ook het beleid van Chiesi over het gebruik van “cookies” en 
het eerbiedigen van de regels omtrent de bescherming van het privéleven grondig na te lezen, zodat u op 
de hoogte bent over uw rechten en hoe Chiesi uw persoonlijke gegevens (waaronder cookies) beschermt. 
U vindt hierover alle informatie in het luik “privacy- en cookiesbeleid”. Het privacy en cookiesbeleid maakt 
integraal deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. 



4. Informatie op de website 

Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is het uw persoonlijke verantwoordelijkheid om ieder 
concreet gezondheidsprobleem conform uw therapeutisch oordeel te diagnosticeren en/of te 
behandelen. Chiesi zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze 
website accuraat en actueel is, maar geeft geen waarborgen voor en verbindt zich geenszins tot de 
juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. De toegang tot en het 
gebruik van deze website is dan ook geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Chiesi 
kan op elk moment inhoud toevoegen, wijzigen of verwijderen. Chiesi biedt geen enkele waarborg, 
uitdrukkelijk of stilzwijgend, in de ruimste mate dat dit niet wordt verboden door de toepasselijke 
wetgeving.  

Chiesi of enige andere partij die betrokken is bij de ontwikkeling, productie of levering van deze website, 
zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade, met inbegrip, maar zonder beperking, als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze 
website of het onvermogen of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of van om het even 
welke fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat eveneens schade aan uw 
computeruitrusting of informaticamateriaal en schade veroorzaakt door om het even welk computervirus 
dat uw computer of uw software kan aantasten. 

Deze website bevat onder meer informatie die verwijst naar diverse medische problemen en de 
potentiële therapieën daarvoor. Deze informatie strekt uitsluitend ter informatie en kan geenszins het 
therapeutische oordeel vervangen dat door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg dient te 
worden verstrekt in ieder concreet voorliggend geval.  

 

5. Verwijzingen naar andere websites  

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derde partijen bevatten waarover Chiesi 
geen controle heeft. Deze links zijn louter een hulpmiddel en vrijblijvende dienst waarvoor Chiesi geen 
enkel aansprakelijkheid aanvaardt.  

Vice versa kan u op deze website terecht komen via externe links op websites van of via communicaties 
van derde partijen waarover Chiesi geen controle heeft. Chiesi geeft geen waarborgen voor en verbindt 
zich geenszins tot de juistheid, relevantie, geldigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie 
verschaft door of vermeld op de websites van dergelijke derde partijen.  

Chiesi kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of kosten als gevolg van de inhoud 
verschaft via links of externe websites. De aanwezigheid van een link naar een website beheerd door een 
derde partij impliceert geenszins een goedkeuring of aanbeveling door Chiesi. 

 

6. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle auteursrechten, octrooien, databankrechten, merken, modellen, know-how, zakengeheimen, 
vertrouwelijke informatie, en alle andere intellectuele eigendomsrechten (“IP rechten”) verbonden aan 
deze website en/of de inhoud ervan, zijn het exclusieve eigendom van Chiesi.  

De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële doeleinden, en met 
behoud van alle IP Rechten ten behoeve van Chiesi. De inhoud van de website mag evenmin niet opnieuw 
worden gekopieerd, gereproduceerd of op eender welke andere manier verspreid worden. Met 
uitzondering van de hierboven uitdrukkelijk voorziene voorwaarden mag u - zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Chiesi - geen informatie, teksten of documenten van deze website of een 
deel ervan kopiëren, tonen, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, heruitgeven en versturen, 
ongeacht het gebruikte middel, zij het elektronisch of op een andere manier, noch afgeleide werken op 
basis van die informatie, teksten of documenten creëren.  



De naam en het logo van Chiesi zijn gedeponeerde merken die niet zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Chiesi mogen worden gebruikt. Het gebruik of misbruik van de handelsmerken of enig 
ander materiaal is uitdrukkelijk verboden behoudens de hoger vermelde uitzonderingen, en wordt 
beschouwd als een inbreuk op de IP Rechten van Chiesi, onverminderd het recht van Chiesi om ook de 
schending van andere wettelijke bepalingen op te werpen.  

 

7. Transparantie (“opt-in”) 

Chiesi heeft de deontologische en/of wettelijke verplichting om bepaalde transfers van waarde die zij 
uitvoert ten voordele van u als beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg bekend te maken in een 
publiek toegankelijke databank. Door zich te registreren en gebruik te maken van onze website verklaart u 
zich akkoord met de bekendmaking van de eventuele transfers van waarde die Chiesi te uwer behoeve 
reeds heeft en nog zal uitvoeren, voor zover deze bekendmaking vereist is onder en conform is  aan de 
voornoemde deontologische en/of wettelijke verplichtingen. Deze bekendmaking zal steeds dienen te 
gebeuren conform de beperkingen voorzien in ons Privacy- en Cookiesbeleid.  

 

8. Toepasselijk recht en forumbeding 

Het ontwerp van deze website en zijn inhoud gebeurden in overeenstemming met de Belgische 
wetgeving. Hoewel de informatie op deze website ook toegankelijk is voor gebruikers buiten België, is de 
informatie uitsluitend bestemd voor de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die België zijn 
gevestigd. Chiesi is niet verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving die toepasselijk is in andere 
landen dan België, dewelke mogelijk kunnen afwijken van de Belgische wettelijke vereisten. De 
Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle 
geschillen m.b.t. deze website behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken 
gevestigd in Brussel. 

 

9. Afsplitsbaarheid van de clausules van de Gebruiksvoorwaarden 

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal deze 
bepaling als niet-geschreven geacht worden, zonder daarbij de geldigheid en afdwingbaarheid van alle 
overblijvende bepalingen aan te tasten. Indien één van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig 
wordt geacht, dan zal deze zo mogelijk worden vervangen door een wettelijk aanvaarde bepaling die zo 
dicht mogelijk de bedoeling van de nietig geachte bepaling benadert. 
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