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Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden en
Privacy
Disclaimer bij de vertaling:
deze Nederlandstalige tekst is een vertaling van de oorspronkelijke ‘Terms
and Conditions’ tekst van Acoustic Pioneer en is bedoeld als ondersteuning
bij het kunnen lezen van de Engelstalige versie. De vertalers zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele omissies in deze vertaling. De lezer kan
uitsluitend rechten ontlenen aan de oorspronkelijke Engelstalige tekst die
te vinden is onder: http://acousticpioneer.com/terms.html
Door het aanmaken van een account op de site van Acoustic Pioneer, het
bezoeken van die site of het gebruik van onze producten stemt u in met
onderstaande Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. Deze
kunnen op elk moment, zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. De
laatste versie van de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
zullen op deze website beschikbaar zijn.
Definities
Ø
Met ‘Software’ wordt de website (www.acousticpioneer.com en
eventueel hiervan afgeleide sites, bijvoorbeeld
www.scousticpioneer.nl) , de website inhoud (inclusief de test en
de trainingen) en de iOS toepassingen (inclusief de test en de
trainingen).
Geen Garantie
DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" (IN DE HUIDIGE STAAT),
ZONDER ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN JUIST GEBRUIK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE
AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE
VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG
VAN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET
GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.
Uitsluitend voor Professioneel Gebruik

Bij gebruikmaking van een Acoustic Pioneer Account gaat u akkoord met
een controle op uw professionele achtergrond die gerelateerd moet zijn aan
het veld van de Auditieve Verwerking (audioloog, spraak-taal patholoog,
logopedist, (school-)psycholoog, orthopedagoog, of vergelijkbaar). U
verklaart tevens dat u de software uitsluitend in professionele zin gebruikt.
De software is NIET bedoeld voor gebruik door het algemene publiek zelf
of ouders zelf van kinderen met een vermoeden op een probleem in de
Auditieve Verwerking.
Privacy Beleid
Ø
We zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen met een derde
partij zonder uw schriftelijke toestemming
Ø
Uw gegevens worden middels beveiligd bewaard in onze database
en uw wachtwoorden worden middels encryptie bewaard. Wij
hebben geen toegang tot deze wachtwoorden.
Ø
Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke
wachtwoord nooit met een ander persoon of een partij te delen.
Ø
Gegevens voortkomend uit uw gebruik of het gebruik door de
patiënt van onze software worden in geanonimiseerd vorm en op
groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een persoon) gebruikt voor
statistische doeleinden en eventueel daaruit voortvloeiende
presentaties van deze geanonimiseerde gegevens.
Ø
We kunnen, van tijd tot tijd, een e-mail sturen met informatie die
betrekking heeft op onze site en producten.
Ø
Wanneer u een kind inschrijft raden we u aan om een gefingeerde
naam te gebruiken. Ook raden wij aan om de geboortedatum van
het kind met een paar dagen (niet meer dan een paar i.v.m. de
database vergelijking) te veranderen i.v.m. AVG verplichtingen.
Vertrouwelijkheid
Cliënt- en/of patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen
niet doorgespeeld worden naar een derde partij, anders dan (de
sitebouwers en distributeurs/agenten) bedoeld in de zin van bijzondere
omstandigheden die ons de wettelijke verplichting opleggen de gegevens
over te dragen tot de daartoe bevoegde instanties . Cliënten of patiënten
kunnen te allen tijden hun gegevens bij ons opvragen, mits dit verzoek ons
tijdig en duidelijk bereikt. Aangeraden wordt om elke vorm van
communicatie met ons goed te bewaren. Indien van toepassing zullen we
cliënten of patiënten voorzien van informatie, hand-outs, dit in het kader
van een overeenkomst ten faveure van beide partijen.

We zullen uw mailgegevens niet verkopen, doorgeven of uw persoonlijke
gegevens verstrekken aan een derde partij die deze gegevens zou kunnen
aanwenden voor ongewenst mailverkeer. De enige mail die u van ons zult
ontvangen heeft betrekking tot de levering van onze producten en diensten.
DISCLAIMER
Uitsluitingen en beperkingen
De informatie op deze website wordt in de huidige staat geleverd. Ons
bedrijf, voor zover toegestaan door de wet, : (zoals vertaald met Google
Translate)
Ø

Ø

sluit alle verklaringen en garanties met betrekking tot deze
website en de inhoud ervan uit. Dit geldt ook het gebruik van
materiaal of teksten van deze website zoals door partners of
andere derden, ook met betrekking tot eventuele
onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en / of
literatuur van het bedrijf.
sluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in
verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder
beperking, directe schade, verlies van omzet of winst (of het
verlies van deze winst voorzienbaar was, ontstond in de normale
gang van zaken of als u dit bedrijf van de mogelijkheid van
dergelijke potentiële verlies hebben geadviseerd), schade
veroorzaakt op uw computer, computer software, systemen en
programma's en de gegevens daarop of enige andere directe of
indirecte en incidentele schade.
Dit bedrijf sluit niet de aansprakelijkheid uit voor overlijden of
persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid.
Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden alleen voor
zover toegestaan door de wet. Geen van uw wettelijke rechten als
consument worden beïnvloed.

Annulering
Annulering dient binnen 24 uur te geschieden. Melding van annulering
bijvoorbeeld, in persoon, via e-mail, mobiele telefoon 'sms' en / of fax, of
enige andere wijze zal onder voorbehoud van bevestiging schriftelijk
worden aanvaard. We behouden ons het recht voor om $ 50 ($ US) in
rekening te brengen om eventuele latere administratieve kosten te dekken.

Gratis Promo Codes
Promo codes voor auditieve training worden soms geleverd voor bepaalde
doeleinden, dit zonder extra kosten, maar we behouden het recht om de
hoeveelheid tijd die ze beschikbaar zijn te beperken indien er niet met de
van de codes gebruik gemaakt wordt.
Beëindiging van Overeenkomsten en terugbetalingen beleid
Zowel Opdrachtgever als wijzelf hebben het recht om de Diensten
Overeenkomst om welke reden, met inbegrip van de beëindiging van de
diensten die reeds aan de gang zijn te beëindigen. Terugbetalingen kunnen
niet plaatsvinden als een dienst wordt geacht te zijn begonnen. De gelden
die zijn besteed aan ons, en die betrekking hebben op de levering van nietgebruikte diensten, zullen worden terugbetaald (onder voorwaarden zoals
genoemd bij ‘Annulering’).
Links naar deze website
U mag niet een link naar een pagina van deze website te maken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of onze partners. Als u een
link naar een pagina van deze website plaatst doet u dit op eigen risico en
de uitsluitingen en beperkingen van hetgeen hierboven uiteen is gezet zal
van toepassing zijn op uw gebruik van deze website als gevolg van de link.
het.
Links van deze website
Wij controleren niet of herziening van de inhoud van websites van andere
partijen die gekoppeld zijn aan deze website. Mening of materiaal dat op
dergelijke websites verschijnt zijn niet noodzakelijkerwijs gedeeld of
onderschreven door ons en wij moeten niet als de uitgever van dergelijke
adviezen of materiaal worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we
niet verantwoordelijk zijn voor de privacy regels of inhoud van deze sites.
Wij moedigen onze gebruikers bewust te zijn wanneer zij onze site verlaten
en om de privacy verklaringen van deze sites te lezen. U dient de veiligheid
en betrouwbaarheid te controleren van elke andere site die verwijst naar
onze site of toegankelijk is via deze site zelf, vóórdat u uw persoonlijke
gegevens daar achterlaat. Dit bedrijf zal geen verantwoordelijkheid
accepteren voor verlies of schade op welke wijze dan ook, ongeacht de

oorzaak, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke
informatie.
Databeheer en toegankelijkheid
• Acoustic Pioneer spant zich in om alles te doen om illegale toegang
tot de site tegen te gaan. Uw gegevens ondergaan een
encryptieproces om dit borgen.
• Acoustic Pioneer zorgt voor goede back-up systemen om de
continuïteit van de toegankelijkheid te borgen.
• Indien u een coach ben ten u wenst uw account op te zeggen dan
dient u, voordat u een verzoek doet tot opzegging, er eerst zorg voor
te dragen dat alle beschikbare assessment en trainingsrapporten
door u gedownload en opgeslagen zijn. Een opgezegd account kan
namelijk tot data-verlies leiden.

