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Gebruiksvoorwaarden 
 

1. Aanvaarding 
 

Uw toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en alle 
geldende wetgeving. Door deze website te bezoeken en erop te surfen, aanvaardt u, zonder beperking of 
voorbehoud, deze algemene voorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten met betrekking tot het 
gebruik van deze website tussen u en Novartis Gene Therapies worden ingetrokken en geen kracht of gevolg 
hebben. 
 

2. Medische informatie/voorwaarden 
De productinformatie op deze website wordt verstrekt door Novartis Gene Therapies EU Ltd en is alleen 
bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Veel van de vermelde farmaceutische producten en medische 
hulpmiddelen zijn uitsluitend verkrijgbaar op voorschrift van een arts of een gekwalificeerde medische 
beroepsbeoefenaar, en het is mogelijk dat niet al deze producten in alle landen verkrijgbaar zijn. De 
productinformatie is niet bedoeld om volledige medische informatie te verstrekken. INDIEN U EEN MEDISCHE 
AANDOENING HEEFT, RAADPLEEG DAN ZO SNEL MOGELIJK UW EIGEN HUISARTS OF ZORGVERLENER. WIJ 
STELLEN GEEN PERSOONLIJKE MEDISCHE DIAGNOSE, NOCH GEVEN WIJ PATIËNTSPECIFIEK 
BEHANDELINGSADVIES. U dient altijd volledige medische informatie te verkrijgen over uw voorgeschreven 
geneesmiddelen of medische hulpmiddelen (inclusief het gebruik en de mogelijke bijwerkingen ervan) door 
het gepaste gebruik van die geneesmiddelen of medische hulpmiddelen rechtstreeks te bespreken met uw 
voorschrijvende arts of, waar van toepassing, een andere medisch adviseur. Medische professionals kunnen 
de volledige medische informatie van het product vinden in de bijsluiter. De informatie over die producten kan 
per land verschillen. Patiënten, artsen en andere medische beroepsbeoefenaars dienen lokale medische 
bronnen en regelgevende instanties te raadplegen voor informatie die op hun land van toepassing is. 
Bovendien beperkt (of verbiedt in sommige gevallen) de huidige regelgeving in veel landen de mogelijkheid 
voor Novartis Gene Therapies om informatie aan patiënten te verstrekken en/of rechtstreeks te antwoorden 
op vragen van patiënten over hun voorgeschreven geneesmiddelen. Novartis Gene Therapies zal echter wel 
vragen beantwoorden van uw gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaar en hem/haar informatie 
verstrekken overeenkomstig de lokale regelgeving. 
 

3. Gebruik van de informatie 
U mag in alle vrijheid op de website surfen, maar u mag informatie zoals tekst, afbeeldingen, audio en video 
(de ‘informatie’) enkel raadplegen, downloaden of gebruiken voor uw eigen niet-commercieel gebruik. U mag 
de informatie niet verspreiden, wijzigen, overdragen, hergebruiken, opnieuw publiceren of gebruiken voor 
commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Novartis Gene Therapies. U moet elke 
copyrightvermelding of andere eigendomsrechtvermelding behouden en reproduceren in de informatie die u 
downloadt. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze website ziet of leest auteursrechtelijk beschermd 
is, tenzij anders vermeld, en dat die informatie zonder de schriftelijke toestemming van Novartis Gene 
Therapies niet mag worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze algemene voorwaarden of in de tekst op 
deze website. Tenzij anders is toegestaan in deze paragraaf, garandeert noch verklaart Novartis Gene 
Therapies dat uw gebruik van materiaal dat op de website wordt weergegeven geen inbreuk zal maken op 
rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Novartis Gene Therapies. Met 
uitzondering van de voorgaande beperkte toestemming wordt aan u geen licentie of recht op de informatie of 
enig auteursrecht van Novartis Gene Therapies of van andere partijen toegekend of verleend. 
 

4. Handelsmerken/eigendomsrechten 
U dient ervan uit te gaan dat alle productnamen op deze website, al dan niet in drukletters, schuingedrukt of 
met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn van Novartis Gene Therapies of van filialen van Novartis 
Gene Therapies. Deze website kan ook patenten, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen 
of andere eigendomsrechten van Novartis Gene Therapies en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. 
Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, 
producten, processen en andere eigendomsrechten van Novartis Gene Therapies en/of andere partijen aan u 
toegekend of verleend. Alle schuingedrukte productnamen op deze website zijn handelsmerken die eigendom 
zijn van of in licentie zijn gegeven aan Novartis Gene Therapies of een filiaal van Novartis Gene Therapies. 
 

5. Afwijzing van garanties 
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Hoewel Novartis Gene Therapies redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie 
nauwkeurig en up-to-date is, kan de informatie onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. 
Novartis Gene Therapies behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen in de informatie en in de producten en 
programma's die in die informatie worden beschreven. Novartis Gene Therapies geeft geen garanties of 
verklaringen over de nauwkeurigheid van de informatie. Novartis Gene Therapies aanvaardt geen 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website. 
ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT ‘ZOALS ZE IS’. NOVARTIS GENE THERAPIES BIEDT GEEN GARANTIE 
VOOR DE VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET 
MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DAAROM MOET DE INFORMATIE ZORGVULDIG WORDEN BEOORDEELD DOOR 
DE WEBSITEBEZOEKERS. NOCH NOVARTIS GENE THERAPIES, NOCH ENIG ANDER FILIAAL VAN NOVARTIS 
GENE THERAPIES, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF 
AANBIEDEN VAN DEZE WEBSITE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, 
INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF 
DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD 
VAN DE WEBSITE. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, 
waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Novartis Gene Therapies 
aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur, of 
voor virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw 
toegang tot of gebruik van de informatie. Novartis Gene Therapies behoudt zich het recht voor om deze 
website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid stop te zetten. 
 

6. Informatie die u aan ons verstrekt 
Met uitzondering van informatie die door ons privacybeleid gedekt wordt, is alle communicatie of materiaal 
die u via e-mail of anderszins naar de website verzendt, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, 
suggesties en dergelijke, niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en zal die als zodanig worden 
behandeld. Alles wat u overdraagt of plaatst wordt eigendom van Novartis Gene Therapies of zijn filialen en 
mag voor elk doel worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, 
overdracht, publicatie, uitzending en het plaatsen van berichten. Bovendien is Novartis Gene Therapies vrij 
om, zonder u te vergoeden, ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die vervat zijn in 
communicatie die u naar de website stuurt voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten gebaseerd op dergelijke informatie. 
 

7. Wereldwijde producten 
Deze website kan informatie over wereldwijde producten en diensten bevatten, maar niet al die producten en 
diensten zijn overal beschikbaar. Een verwijzing naar een product of dienst op deze website impliceert niet 
dat dat product of die dienst beschikbaar is of zal zijn in uw gebied. De producten waarnaar op deze website 
wordt verwezen, kunnen onderworpen zijn aan verschillende reglementaire vereisten afhankelijk van het land 
van gebruik. Bijgevolg kan aan bezoekers worden meegedeeld dat bepaalde delen van deze website 
uitsluitend bestemd zijn voor bepaalde soorten deskundige gebruikers of voor een doelpubliek in bepaalde 
landen. Gelieve niets op deze website op te vatten als promotie of reclame voor een bepaald product of voor 
het gebruik van een bepaald product dat niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het land 
waar u woont. 
 

8. Verklaring van afstand 
Niets op deze website vormt een uitnodiging of een aanbod om te beleggen of te handelen in de effecten of 
in de American Depositary Receipts van Novartis Gene Therapies of filialen van Novartis Gene Therapies. 
Vooral de werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van enige voorspelling, 
mening of verwachting die op deze website wordt geuit. Gebruik de in het verleden behaalde resultaten van 
de prijs van effecten niet als leidraad voor hun toekomstige prestaties. 
 

9. Links naar deze website 
Novartis Gene Therapies heeft geen of niet alle websites van derden gecontroleerd die links naar deze 
website bevatten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe pagina's of andere sites 
die aan de website zijn gekoppeld. Indien u uw website naar deze website wenst te linken, mag u enkel naar 
de startpagina linken. U mag niet naar andere pagina’s van deze website linken zonder voorafgaande 
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schriftelijke toestemming van Novartis Gene Therapies. Het citeren of gebruiken van een of meerdere delen 
van deze website in de site van derden zonder schriftelijke toestemming is ook verboden. 
 
 

10. Links naar andere websites 
Er kunnen links naar websites van derden worden aangeboden in het belang van of voor het gemak van de 
bezoekers van deze website. Wij zullen trachten u bij het verlaten van deze website te informeren dat de 
gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site van de derde partij anders kunnen zijn. Novartis Gene 
Therapies aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor links van ons naar anderen, en we zijn met name 
niet verantwoordelijk voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud daarvan. We aanvaarden geen 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk of een omissie in het privacybeleid van derden. 
 

11. Berichten plaatsen op deze website 
Hoewel Novartis Gene Therapies van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, toezendingen, fora en dergelijke 
op de site kan controleren of beoordelen, is Novartis Gene Therapies hiertoe niet verplicht en aanvaardt 
Novartis Gene Therapies geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van 
dergelijke locaties, noch voor fouten, laster, smaad, weglatingen, onwaarheden, reclamemateriaal, 
obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar, openbaarmaking van privacy of onnauwkeurige informatie op 
dergelijke locaties op de site. Het is verboden om onwettig, promotioneel, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, 
obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, 
alsook materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, 
aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins de wet kan overtreden. Novartis Gene 
Therapies zal zijn volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke 
bevelen die Novartis Gene Therapies verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die 
dergelijke informatie of materiaal plaatst. 
 

12. Gevolgen 
Als we vernemen dat u een van de voorwaarden in deze juridische verklaring hebt geschonden, kunnen we 
onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen. Zo kunnen we verhinderen dat de gebruiker de diensten van 
Novartis Gene Therapies gebruikt en alle informatie, gegevens en inhoud die door de gebruiker op de site zijn 
geplaatst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen. Indien wij door uw overtreding 
schade hebben opgelopen, kunnen wij, naar eigen goeddunken, een schadevergoeding van u eisen. 
 

13. Herzieningen 
Novartis Gene Therapies kan deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken. 
U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze pagina regelmatig te bezoeken om de op 
dat moment geldende algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent te bekijken.  


