Gebruiksvoorwaarden en disclaimers Laeq Health BV
Welkom op de internetsite van Laeq Health BV: laeqhealth.nl en laeqhealth.com, de ingang via Laeq App en
eventuele andere internetsites waarop deze Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd. Het gebruik van de
woorden “Laeq Health”, “onze”, “we” of “onze”, zijn verwijzingen naar Laeq Health BV (hierna te noemen Laeq
Health).
LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U HET PRODUCT LAEQ HEALTH, DE LAEQ WEBSITES EN /OF
DE LAEQ APP GAAT GEBRUIKEN.
Door de producten van de Laeq health te gebruiken, ook in combinatie met de app of de registratie als
gebruiker op onze websites geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord
gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Laeq Health producten, Laeq Health websites of apps niet
gebruiken.
Er zijn speciale voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Laeq Health producten om veilig gebruik te
borgen. Deze staan vermeld op de website en in de gebruikershandleiding op de site. Dergelijke voorwaarden
vormen een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en hebben bij strijdigheid voorrang boven de
Gebruiksvoorwaarden.
Laeq Health kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien door deze publicatie bij te
werken. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om
de Gebruiksvoorwaarden te controleren.
Artikel 1 - Gebruik van de inhoud
De inhoud op Laeq Health websites, zoals tekst, afbeeldingen, foto's, geluid, beeld en andere materiaal,
alsmede de domeinnamen, tag-lines, organisatie en het ontwerp en de uitstraling (tezamen de "Inhoud"),
wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en soortgelijke wetgeving en is eigendom van of wordt
beheerd door Laeq Health of door eventueel derden die hun Inhoud in licentie aan Laeq Health hebben
verstrekt. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkrechten en
andere rechten. Als een Laeq Health website geschikt is gemaakt voor het downloaden van bepaalde Inhoud,
bent u gerechtigd om één exemplaar van dergelijke Inhoud te downloaden naar één enkele computer,
uitsluitend voor privégebruik thuis zonder zakelijk winstoogmerk, op voorwaarde dat u zich houdt aan de
volgende bepalingen: (a) u handhaaft alle auteursrechten en andere kennisgevingen met betrekking tot het
eigendomsrecht in de oorspronkelijke Inhoud, (b) u bent niet gerechtigd de Inhoud te verkopen, te wijzigen, te
reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verspreiden, of anderszins de Inhoud te
gebruiken op enigerlei wijze voor enig openbaar of zakelijk doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Laeq Health, en (c) u mag de Inhoud niet gebruiken op een manier die de indruk wekt van een associatie
met een van onze producten, diensten of merken.
U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laeq Health materiaal van een Laeq
Health website te "spiegelen" op een andere server. Het gebruik van de Inhoud op enige andere Website of in
een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van Laeq Health. De handelsmerken, logo's en servicemerken (de "Merken") die op de Laeq
Health sites worden weergegeven, zijn eigendom van Laeq Health of van derden. Het is u verboden deze
Merken te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Laeq Health of dergelijke derden.
Als u informatie wilt over het verkrijgen van toestemming van Laeq Health voor het gebruik van de Inhoud op
uw website, stuurt u dan een e-mailbericht naar info@laeqhealth.com.
Artikel 2 - Openbare Forums en communicatie
Een "Openbaar Forum" is een gedeelte, site of functie, aangeboden als onderdeel van een Laeq Health website
waarop of waarmee gebruikers de mogelijkheid wordt geboden inhoud te plaatsen ("Bijdragen van
Gebruikers") die zichtbaar is voor een of meer gebruikers van Laeq Health websites, inclusief, maar niet
beperkt tot, bulletinboards, forums, omgevingen voor sociale netwerken, gesprekspagina's en blogs.U erkent
dat Openbare Forums en de daarmee samenhangende functies bedoeld zijn voor openbare communicatie, niet
voor privécommunicatie en dat u geen verwachtingen koestert omtrent de privacy van Bijdragen van
Gebruikers aan een Openbaar Forum. We kunnen de veiligheid van informatie die u via dergelijke media hebt
gepubliceerd, niet garanderen; u openbaart dergelijke publicaties vrijwillig en voor eigen risico. U dient uw
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gezonde oordeel te gebruiken bij het plaatsen van informatie, opmerkingen of andere inhoud met betrekking
tot andere gebruikers, serviceproviders, Laeq Health of een andere derde partij. U kunt wellicht juridisch
verantwoordelijk worden gehouden voor schade die andere gebruikers, Laeq Health of derde partijen hebben
opgelopen ten gevolge van juridisch bezwaarlijke of lasterlijke opmerkingen, notities of andere informatie of
Inhoud die u op een Laeq Health website plaatst. Laeq Health is juridisch gezien niet verantwoordelijk voor
Bijdragen van Gebruikers, ook al is de Bijdrage van de Gebruiker lasterlijk of anderszins juridisch bezwaarlijk.
U bent en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor Bijdragen van Gebruikers die u distribueert naar of via een
Laeq Health website op enig Openbaar Forum en voor de gevolgen van het verzenden en publiceren daarvan.
Wij hebben geen verplichting Openbare Forums te bewaken. U bent zelf volledig aansprakelijk voor enigerlei
schade die het gevolg kan zijn van enige inbreuk op auteursrechten, schendingen van eigendomsrechten of
enige andere schade die het gevolg is van een Bijdrage van een Gebruiker. Door materiaal te verzenden naar
een Laeq Health website, verleent u automatisch aan Laeq Health het royaltyvrije, definitieve, onherroepelijke,
niet-exclusieve recht en de licentie voor het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen,
publiceren, vertalen en distribueren van deze inhoud (hetzij volledig of gedeeltelijk) en/of om deze inhoud op
te nemen in ander werk in willekeurige vorm, media of technologie, hetzij nu bestaand of in de toekomst
ontwikkeld, gedurende de volledige termijn van op dergelijke materiaal rustend auteursrecht of enig ander
recht, of staat u garant dat de eigenaar van dergelijk materiaal diezelfde rechten en licenties expliciet heeft
verleend. U verleent ook andere gebruikers toestemming om het materiaal weer te geven, op te slaan of te
reproduceren voor privégebruik door die gebruiker. U verleent hierbij Laeq Health het recht al het materiaal
dat u beschikbaar maakt op een Laeq Health website, te bewerken, te kopiëren, te publiceren en te
distribueren.
U erkent dat u bij gebruik van of vertrouwen in een Bijdrage van een Gebruiker, die op een Openbaar Forum is
gepost, geheel voor eigen risico handelt. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor, en evenmin
onderschrijven we de meningen, adviezen of aanbevelingen die worden gepost of verzonden door gebruikers
op enig Openbaar Forum, en we wijzen expliciet elke aansprakelijkheid af die daarmee samenhangt. We
bevestigen of controleren de kwalificaties, achtergrond of vaardigheden van gebruikers of de informatie die ze
op een Openbaar Forum posten niet. We raden u daarom aan voorzichtig te zijn en uw gezond verstand en
beoordelingsvermogen te gebruiken wanneer u gebruikmaakt van een Laeq Health website of een Openbaar
Forum.
Gedragsregels: U stemt ermee in dat u geen Bijdrage van een Gebruiker op een Laeq Health website zult
plaatsen die:
i beledigend, grof, irritant of bedreigend is, of een inbreuk betekent op de privacy van iemand anders;
bekrompen, haatdragend of aanstootgevend is op raciale of andere gronden;
ii gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins seksueel expliciet is, of op een andere wijze
personen of groepen zal of kan schaden;
iii illegaal is of aanzet tot illegale activiteiten, of die verdedigt, of uitnodigt tot discussies die tot doel hebben
illegale activiteiten te ontplooien, inclusief Bijdragen van Gebruikers met als onderwerp kinderpornografie,
stalken, seksueel misbruik, fraude, handel in gestolen of obscene goederen, drugs en/of drugsgebruik, het
lastigvallen van anderen, diefstal, of samenzwering met het doel criminele activiteiten te ontplooien, en
bijdragen waarin pogingen worden gedaan daaraan deel te nemen;
iv inbreuk maakt op de rechten van derden of die rechten schendt, inclusief: (a) auteursrecht, octrooi,
handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten voortvloeiend uit een contract; (b)
recht op privacy (u mag met name geen privégegevens van andere personen, van welke aard dan ook,
distribueren zonder hun expliciete toestemming) of publicatie; of (c) geheimhoudingsplicht;
v een commercieel of zakelijk doel heeft, of waarbij reclame wordt gemaakt voor producten, diensten of
andere zaken, of producten, diensten en andere zaken ter verkoop worden aangeboden (al dan niet met
winstoogmerk), of naar de gunst van anderen wordt gedongen (inclusief oproepen tot bijdragen of
donaties);
vi een virus of een anderszins kwaadaardig onderdeel bevat, of op andere wijze Laeq Health websites of
aangesloten netwerken wijzigt, onbruikbaar maakt of beschadigt, of op andere wijze gebruik en genot van
de Laeq Health websites voor willekeurige personen of groepen verstoort; (a) niet in het algemeen
betrekking heeft op het vastgestelde onderwerp of thema van het onderhavige Openbare Forum; (b)
specifieke restricties schendt die van toepassing zijn op een Openbaar Forum, inclusief leeftijdsbeperkingen
en procedures met betrekking tot leeftijd; of (c) asociaal, ontwrichtend, of destructief is, inclusief berichten
waarbij sprake is van "flames", "spam", "floods", "trols" en "griefers", in de gangbare betekenis en het
gangbare gebruik van die termen op internet; of
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vii vals, dan wel misleidend zijn.
We kunnen niet garanderen, en doen dat dan ook niet, dat andere gebruikers de hiervoor genoemde
Gedragsregels of andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zullen naleven, en, in de relatie tussen u en
ons, draagt u alle risico van schade of letsel die voortvloeit uit dergelijk niet-naleving.
We behouden ons het recht voor, maar wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid af, om te weigeren
Bijdragen van Gebruikers te posten, of te communiceren, of te verwijderen van welke Laeq Health website dan
ook, als die Bijdragen van Gebruikers deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Gedragsregels) schenden.
Artikel 3 - Accounts
Voor gebruik van de Laeq Health producten bent u verplicht op de Laeq Health websites een account aan te
maken voor deelname of de toegang tot extra voordelen. U verklaart hierbij dat u tijdens het registratieproces
waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie (de "Registratiegegevens") opgeeft. U verklaart
dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon of groep, of een verkeerde voorstelling van zaken zult
geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon of groep, en geen gebruikersnaam
van iemand anders zult gebruiken, noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van
een andere persoon, diens beeltenis of foto, noch misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere
persoon. U verklaart bovendien dat u ons info@laeqhealth.com onmiddellijk op de hoogte zult brengen van
onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere
vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op een
Laeq Health website, of waarbij een Laeq Health website is betrokken.
We mogen uw account sluiten en de mogelijkheid gebruik te maken van Laeq Health websites of delen daarvan
opschorten bij niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of speciale voorwaarden die zijn gekoppeld aan
een specifieke dienst. Wees u er van bewust dat uw account noodzakelijk is om de Laeq Health devices aan te
kunnen sturen.
Artikel 4 - De aansprakelijkheid van Laeq Health
Laeq Health doet geen uitspraken over en biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid,
geschiktheid of tijdigheid van de Inhoud, of over de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van
de Laeq Health websites en de Inhoud. Het gebruik van de Laeq Health websites en de Inhoud is geheel voor
uw eigen risico. Er worden regelmatig wijzigingen op de Laeq Health websites aangebracht. Dit kan op elk
moment gebeuren. Bepaalde Inhoud op de Laeq Health websites is afkomstig van derden. Laeq Health is niet
verantwoordelijk voor dergelijke van derden afkomstige Inhoud.
Laeq health garandeert niet dat de Laeq Health websites foutloos werken of dat de Laeq Health websites of de
bijbehorende server vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke zaken. Als uw gebruik van de Laeq
Health websites of de inhoud resulteert in noodzakelijk onderhoud of vervangende apparatuur of verlies van
winst of gegevens, is Laeq Health niet verantwoordelijk voor de kosten.
De Laeq Health websites en deze inhoud worden in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie in welke
vorm dan ook. Laeq health wijst, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties van de hand, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, het niet schenden van
eigendomsrechten, rechten van derden en geschiktheid voor een bepaald doel.
Artikel 5 - Medische Disclaimer
Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken,
gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet
bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet
bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.
VOORDAT U MET HET GEBRUIK VAN DE LAEQ HEALTH DEVICES IN COMBINATIE MET DE LAEQ APP VAN LAEQ
HEALTH BEGINT, DIENT U DIT ONDER UW VERANTWOORDELIJKHEID MET UW ARTS OF SPECIALIST TE
OVERLEGGEN. DIT GELDT UITDRUKKELIJK WANNEER U REEDS MEDICIJNEN GEBRUIKT OF ONDER MEDISCHE
BEHANDELING BENT.
Ondanks dat de Laeq Health apparatuur uitgebreid is getest, er gebruik gemaakt wordt van
PhotoBioModulation (low level laser technologie) op een veilige basis, de werking ervan wetenschappelijk is
onderbouwd, er gebruik gemaakt wordt van een veilige specifieke golflengte en het gebruik geen bijwerkingen
kent, kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder persoon is immers uniek. Zoals veel mensen
bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook PhotoBioModulation door
sommigen anders ervaren worden. Laeq Health stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van de Laeq Health
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devices voor eigen risico is. Het behandelprotocol is gebaseerd op een gemiddeld persoon en wordt volledig
aangestuurd door de Laeq App. Hierdoor wordt veilig gebruik gemaximaliseerd. U dient te voorkomen dat
alternatieve aansturing van de laserclip gebruikt wordt.
Met name in de eerste weken kan de werking van Laeq Health anders ervaren worden. Wanneer u zich niet
prettig voelt bij de behandeling verkort u dan de gebruiksduur op eigen initiatief.
Het behandelprotocol voorziet in rustperiodes. Dit zijn periodes waarin de Laeq Health appratuur niet gebruikt
kan worden. In deze periodes wordt veelal een lichte terugval ervaren in energie en pijnbeleving. Dit is
normaal. Door de verplichte rustperiode wordt voorkomen dat de apparatuur uw normale lichaamsfunctie
overneemt. Voordat u via deze site gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de website
aandachtig door te lezen.
Hoewel PhotoBioModulation de lichaamseigen functies stimuleert en een natuurlijk lichaamseigen proces
stimuleert wordt het gebruik bij zwangerschap en zelfstandig gebruik bij minderjarigen afgeraden.
Artikel 6 - Laeq Health, “Better every day”
Als gebruiker heeft u gekozen voor een profiel. Dit kan zijn “beter worden, gezond blijven of fitter worden”. Op
grond van uw profiel en uw persoonlijke inlogcodes worden gegevens geregistreerd aan de hand van vragen
welke u kunt gebruiken voor uzelf of aan uw behandelaar voor kunt leggen. Voor meer informatie over hoe wij
omgaan met gegevens leest u de Privacyverklaring van Laeq health.
Beschouw de behandelwijze van Laeq Health nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van
behandelwijze, over gezondheid en ziekte. Daarvoor moet u zich te allen tijde wenden tot uw behandelende
arts. Hiervoor is Laeq Health niet verantwoordelijk, dit bent u zelf.
De behandelingen via de Laeq Health zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Omdat deze
website in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen
biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers
beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische
klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.
Artikel 7 - Visie van Laeq Health
Door jarenlang onderzoek en ervaring op het gebied van PhotoBioModulation door middel van Low Level Laser
therapie hebben wij kunnen constateren dat we met onze behandel methode zeer positieve resultaten hebben
behaald. Echter, wij kunnen geen garantie geven op genezing. Bijdragen in de kwaliteit van leven, zowel
geestelijk als lichamelijk, dat is onze hoofddoelstelling. Daarbij is het erg belangrijk uw eigen gevoel en
aangegeven advies van artsen te volgen. Als men van mening is, dat men naast onze therapie nog een andere
wijze van behandeling, regulier of complementair, moet/wil volgen, dan kunnen wij informatie ter beschikking
stellen aan uw arts of behandelaar. Binnen het boven geschetste kader kunnen de behandelmethoden van
Laeq Health bijdragen aan een betere gezondheid en aan medische behandelingen. Laeq Health geeft dan ook
geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen
gezondheidszorg. Het is uw vrijwillige keus om Laeq Health als bijdrage aan uw gezondheid of fitheid te
gebruiken. U blijft zelf verantwoordelijk wat u met de gegevens die geregistreerd worden binnen uw
persoonlijke omgeving gaat doen.
Artikel 8 - Afwijzing van schade
Het gebruik van de Laeq Health producten door u geschiedt volledig op uw eigen risico. Als u ontevreden bent
met enige Inhoud op de Laeq Health websites, de werking van onze producten en technieken of met deze
Gebruiksvoorwaarden, is de enige remedie de Laeq Health website, producten en App niet langer gebruiken.
Laeq health, en evenmin enige derde die wordt genoemd op de Laeq Health websites, is in geen enkel geval
aansprakelijkheid verschuldigd voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, incidentele schade,
fysieke schade, morele schade of gevolgschade, gederfde winst of schade door het verlies van gegevens of
bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Laeq Health
producten of de Laeq Health app, Laeq Health websites en de inhoud, al dan niet op basis van een garantie,
overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere wettelijke theorie en zelfs niet indien Laeq Health op de
hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Artikel 9 - Koppelingen naar andere sites
In de nabije toekomst kunnen de Laeq Health websites mogelijk koppelingen naar websites van derden die
door anderen worden onderhouden worden geïmplementeerd. Dergelijke koppelingen worden slechts als
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service aan u aangeboden en houden geen goedkeuring in door Laeq Health van de inhoud op dergelijke
websites van derden. Laeq Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, doet hier geen
uitspraken over en geeft evenmin garanties voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op websites van
derden of de handelwijze met betrekking tot privacy van dergelijke derden. Als u ervoor kiest om gekoppelde
websites van derden te bezoeken, dan doet u dat op uw eigen risico.
Artikel 10 - Toepassingen van externe partijen
Op Laeq Health sites kunt u mogelijk toepassingen downloaden of internetverwijzingen vinden die zijn
ontwikkeld door externe partijen. U kunt hierbij denken aan vragenlijsten of testen op andere websites dan
van Laeq Health om uw fysieke gesteldheid te diagnosticeren. Laeq Health is hier niet verantwoordelijk voor
en geeft geen garanties met betrekking tot de content of functionaliteit van deze toepassingen van externe
partijen of het privacy beleid van dergelijke externe ontwikkelaars. Als u besluit deze toepassingen van externe
partijen te downloaden en/of gebruiken, is dat op uw eigen risico.
Artikel 11 - Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Laeq Health en de medewerkers, managers, werknemers, distributeurs, agenten en
partijen waar wij mee samenwerken te verdedigen in, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims,
rechtszaken of eisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische en administratieve kosten,
die voortvloeien uit of in verband staan met het door u schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 12 - Auteursrechtbeleid
Laeq Health respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is het beleid van Laeq Health om,
naar eigen goeddunken en waar van toepassing, de accounts van gebruikers te beëindigen die mogelijk inbreuk
plegen op of herhaaldelijk inbreuk plegen op het auteursrecht van derden.
Als u bij Laeq Health melding wilt maken van schending van het auteursrecht, dien dan een melding in door de
volgende informatie schriftelijk bij de onderstaande met auteursrechten belaste medewerker in te dienen:
i Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar
van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd.
ii Vermelding van het werk waarop auteursrecht berust waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd, of, als het
om meerdere werken gaat waarop auteursrecht berust die zich op een en dezelfde website bevinden en
waarvoor één melding wordt ingediend, een representatieve lijst met desbetreffende werken op die site.
iii Vermelding van het materiaal waarop auteursrecht berust en waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd of
dat onderwerp is van inbreuk plegende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe toegang
onmogelijk dient te worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in
staat te stellen het materiaal te vinden.
iv Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen
met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop
de klagende partij kan worden bereikt.
v Een verklaring dat de klagende partij er oprecht van overtuigd is dat het gebruik van het materiaal op de
wijze waarover de klacht wordt ingediend niet is toegestaan door degene bij wie het auteursrecht berust,
door zijn agent, of door de wet.
vi Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en op straffe van meineed dat de klagende
partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk
is gepleegd.
Voor meldingen van vermoedelijke inbreuk op auteursrechten kunt u ons als volgt bereiken:
info@laeqhealth.com
Artikel 13 - Bepalende wet en forum
De Nederlandse wetgeving is van toepassing. In het geval van een klacht of als u meer informatie wenst, kunt u
schriftelijk contact opnemen met Laeq Health, per e-mail via info@laeqhealth.com.
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