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Definities
Algemene voorwaarden
Bezoeker
Caresharing

Individuele Gebruiker

Professionele Gebruiker
Klant
Leverancier

Lid / Leden

Netwerk
Website

De Algemene Voorwaarden Caresharing B.V.
De bezoeker van de website www.caresharing.com en/of
www.caresharing.eu
De door Leverancier geleverde Software as a Service (SaaS)
dienst, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de SaaS-dienst
cBoards en cKIS.
De aan de Klant of Lid verbonden persoon die niet aangeduid kan
worden als Professionele Gebruiker, zoals bijvoorbeeld maar niet
beperkt tot een patiënt, client of een mantelzorger.
Verbondenheid aan de Klant of het Lid ontstaat doordat de Klant
of het Lid de Individuele Gebruiker toegang verschaft tot het
Netwerk.
De medewerker(s) van de Klant of van een Lid.
De partij die overeenkomsten sluit met Leverancier.
Caresharing B.V., geregistreerd onder KvK nummer 14105430.
Lid (in meervoud ‘Leden’): de aan de Klant verbonden
ketenpartner, inclusief de Professionele Gebruiker en Individuele
Gebruiker, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een
huisartsenpraktijk, een praktijk van medische specialisten, een
praktijk van paramedici of een ziekenhuis. Verbondenheid aan de
Klant ontstaat doordat de Klant het Lid toegang verschaft tot het
Netwerk.
De sociale kaart in Caresharing, bestaande uit de Klant, Leden, de
Professionele Gebruiker en/of Individuele Gebruiker.
www.caresharing.com en www.caresharing.eu inclusief
onderdelen van beide domeinen.

Cookieverklaring
Deze cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van)
www.caresharing.com en www.caresharing.eu (hierna: “Website”) door de Klant
en Bezoeker en vormt een onlosmakelijk geheel met de Algemene Voorwaarden
Caresharing B.V. (en daarmee tevens met de tussen Klant en Leverancier
afgesloten overeenkomst inzake Caresharing).

Cookies en Tracking
De Website van Caresharing (www.caresharing.com, www.caresharing.eu) maakt
gebruik van cookies om onze diensten te kunnen verlenen, u de beste ervaring
met onze diensten te kunnen bieden, om onze Website voortdurend te
verbeteren, beter aan te laten sluiten op de behoeften van de bezoekers en voor
overige doeleinden zoals vermeld in deze cookieverklaring. In deze cookies wordt
informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Caresharing vindt het belangrijk
dat u weet welke cookies onze Website gebruikt en voor welke doeleinden. In
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deze cookieverklaring vindt u meer informatie over de cookies die door
Caresharing en de door ons ingeschakelde dienstverleners worden gebruikt.
Daarbij hecht Caresharing grote waarde aan de privacy van haar klanten en
bezoekers. Voor meer informatie over hoe Caresharing omgaat met
persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring van Caresharing,
raadpleegbaar via www.caresharing.com/voorwaarden.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat, zoals uw computer,
smartphone of laptop, worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.
Caresharing kan vergelijkbare technieken gebruiken, zoals pixels, webbakens en
dergelijke. Gemakshalve en vanwege de consistentie in deze cookieverklaring
worden al deze technieken aangeduid met de term ‘cookies’. Onze cookies slaan
nooit uw naam, adres of leeftijd op. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en
voorkeuren te onthouden. Bij uw volgende bezoek aan onze Website met
hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat
wij u kunnen herkennen.

Welke cookies gebruikt de Website van Caresharing?
Caresharing maakt gebruik van onderstaande functionele, analytische en tracking
cookies:
• Functionele cookies
Caresharing gebruikt zogeheten functionele cookies om bezoekers in staat
te stellen onze Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. Als het gebruik van
dit type cookie wordt geblokkeerd, dan kunnen meerdere gedeelten van
de Website niet worden gebruikt en zullen bepaalde functies mogelijk niet
naar behoren werken. Functionele cookies worden altijd door Caresharing
geplaatst.
• Analytische cookies
Onze Website maakt gebruik van analytische cookies om zo
bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het
functioneren van de Website. Caresharing maakt hierbij gebruik van de
dienstverlening van onder andere Google Analytics voor
websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Kijk op
https://www.google.nl/intl/nl/analytics/ voor meer informatie over Google
Analytics. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van bezoekers
van de Website, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft
toegang tot die opgeslagen gegevens.
• Tracking cookies
Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om
bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken. Met behulp van
tracking cookies verzamelen we gegevens met betrekking tot het verkeer
naar en op de Website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze
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Website wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Voor
het plaatsen van tracking cookies zal eerst uw toestemming worden
gevraagd.

Hoe schakelt u cookies uit?
Het staat u vrij cookies te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen door gebruik
van functionaliteit in uw webbrowsers, voor zover deze mogelijkheid wordt
geboden. Let op, cookies worden voor elk apparaat waar u op werkt gebruikt. Als
u meerdere apparaten gebruikt of als per apparaat meerdere webbrowsers
gebruikt worden, dient u dit proces per apparaat en per webbrowser te herhalen.
Meer informatie over het uitschakelen van cookies per webbrowser vindt u via
onderstaande links:
• Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari

Wijzigingen
Caresharing houdt zich het recht voor de tekst van deze cookieverklaring van tijd
tot tijd aan te passen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen dan zullen wij het
“versienummer” herzien. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de
tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.
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