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Disclaimer 

Disclaimer 
De website www.GGZkwaliteitsstatuut.nl is met uiterste zorg gemaakt door MediQuest om GGZ 

zorgaanbieders van informatie te voorzien en om alle gegevens omtrent het model kwaliteitsstatuut uit 

te vragen. De resultaten van de uitvraag zullen beschikbaar worden gesteld aan Zorginstituut 

Nederland. Gebruikers van de website kunnen hun gegevens invullen, bekijken en wijzigen met 

behulp van een persoonlijke login naam en wachtwoord.  

 

Persoonlijk wachtwoord 
Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de registratiepagina 

www.GGZkwaliteitsstatuut.nl, is het inzien van de gegevens pas mogelijk nadat de login naam en het 

wachtwoord via het loginscherm zijn ingetoetst. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord 

zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert MediQuest dat uw wachtwoord 

niet door onbevoegden wordt gebruikt en u bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel 

onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. MediQuest is niet 

aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en verzenden van persoonlijke 

wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook. Heeft u het vermoeden dat uw persoonlijke 

wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is (of kan zijn), dan dient u uw wachtwoord direct te 

wijzigen via  www.GGZkwaliteitsstatuut.nl.  

Copyright  
De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of 

anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of 

gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van MediQuest behalve voor zover noodzakelijk om 

deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de 

daarop aangeboden diensten.  

Aansprakelijkheid 
De informatie op de website van MediQuest is met de grootste mate van zorgvuldigheid en 

nauwkeurigheid opgezet. Desondanks aanvaardt MediQuest geen directe aansprakelijkheid voor 

eventuele onjuistheden of onvolkomenheden en de beslissingen die eventueel genomen worden op 

basis van de verstrekte informatie. Het gebruik van de informatie op deze website geschiedt geheel op 

eigen risico en verantwoordelijkheid. MediQuest B.V. aanvaardt ter zake geen enkele 

aansprakelijkheid.  

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

Cookies stellen ons tevens in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten 

en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies worden door 

MediQuest gebruikt om het internetgedrag van de bezoekers van onze website te bepalen. U bent met 

deze informatie niet persoonlijk identificeerbaar. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het 

bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle 

onderdelen van de website optimaal functioneren. 

 
Voor vragen, neem contact op met de helpdesk:  

helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl of 088-1263915 

http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/
mailto:helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl

