LIBREVIEW
PROFESSIONELE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Ingangsdatum: mei 2018
Deze gebruiksvoorwaarden zijn bepalend voor uw gebruik van de LibreView website op [www.Libreview.com] (de
“Site”). Lees aandachtig deze gebruiksvoorwaarden alvorens u onze Site begint te gebruiken, een patiëntprofiel,
praktijken aanmaakt en/of professionele gebruikers uitnodigt om een LibreView-systeem account aan te maken,
aangezien deze gebruiksvoorwaarden een wettelijke overeenkomst vormt tussen u en Abbott Diabetes Care Inc.
Abbott Diabetes Care Inc., gevestigd te 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, VS ("Abbott" of "ons" of
"onze" "wij")) is de ontwikkelaar van sensoren ("sensoren"), ("lezers") en glucosetestmeters („meters") voor de
FreeStyle Libre-productfamilie en de FreeStyle LibreLink mobiele app („app") die mogelijk compatibel is met de site
en met het LibreView-gegevensbeheersysteem ("LibreView-systeem").
Newyu, Inc. heeft de vergunningen/registraties voor het op de markt brengen van het LibreView-systeem en
verstrekt het systeem aan u namens Abbott.
Het LibreView-systeem is een beveiligd, cloudgebaseerd diabetesbeheersysteem dat bedoeld is voor gebruik door
Abbott, zorgverleners en patiënten om te helpen bij de controle, analyse en evaluatie van glucosegegevens,
glucosetestresultaten en ketonentestresultaten uit het verleden ter ondersteuning van een effectief
diabetesbeheerprogramma. Met het LibreView-systeem kan Abbott verbeterde behandelingsbegeleiding bieden
voor patiënten die Abbott's meters, lezers en app gebruiken. Met het LibreView-systeem kunnen professionele
gebruikers ook patiëntprofielen aanmaken om op afstand patiënten te beheren die LibreView-systeemaccounts
hebben en de accountinformatie van patiënten in het LibreView-systeem te delen met andere professionele
gebruikers binnen dezelfde LibreView-praktijk.
HET LIBREVIEW SYSTEEM IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING VOOR DIABETES MELLITUS.
GEBRUIKERS MOETEN WETEN DAT HET LIBREVIEW-SYSTEEM EEN INFORMATIEBEHEERDIENST IS VOOR DE
ANALYSE VAN GLUCOSEGEGEVENS EN NIET BEDOELD IS TER VERVANGING VAN HET ADVIES DAT U ALS
ZORGVERLENER GEEFT AAN UW PATIËNTEN. HET LIBREVIEW-SYSTEEM IS GEEN ELEKTRONISCH MEDISCH
DOSSIERSYSTEEM EN U MOET PATIËNTINFORMATIE DIE U RELEVANT ACHT VOOR HET VERLENEN VAN MEDISCHE
ZORG, BEHANDELING OF ADVIES AFDRUKKEN EN/OF DOWNLOADEN.
UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-SYSTEEM VORMT EN IS AFHANKELIJK VAN UW INSTEMMING
OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
ALS U NIET INSTEMT MET DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U GEEN TOEGANG VERKRIJGEN TOT DEZE SITE OF ANDERSZINS DEZE SITE ,
DIENSTEN BESCHIKBAAR VIA DEZE SITE OF ALLE INFORMATIE OP DEZE SITE GEBRUIKEN.
UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OOK ONDERWORPEN AAN DE PROFESSIONELE PRIVACYVERKLARING VAN
LIBREVIEW BESCHIKBAAR OP www.libreview.com („PRIVACYVERKLARING"), DIE VERKLAART HOE WIJ DE
PERSOONLIJKE GEGEVENS BEHEREN DIE U VIA UW GEBRUIK VAN DE SITE VERSTREKT. HIERIN WORDT OOK DE
INFORMATIE BESCHREVEN DIE U, ALS PROFESSIONEEL GEBRUIKER, AAN UW PATIËNTEN MOET GEVEN.
U hoeft niet te registreren als een professioneel gebruiker en een LibreView-systeem account aanmaken om gewoon
de Site te bezoeken en bekijken.
1. Algemeen: de site is uw gateway om een LibreView-systeemaccount aan te maken waarin de waarden van de
meter, lezers en app van uw patiënten door u en Abbott kunnen worden opgeslagen, beoordeeld en bekeken. Het
LibreView-systeem is ontworpen om u te helpen bij het bekijken en beheren van aspecten van de toestand van uw
patiënt en om Abbott in staat te stellen verbeterde behandelingsbegeleiding te bieden voor patiënten die Abbott's
meters, reader en app gebruiken. Met het LibreView-systeem kunnen patiënten met LibreView-systeemaccounts
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hun glucosewaarden met u en Abbott delen en hiermee kunt u ook de meter, lezer en app van uw patiënt te
verbinden met uw computer en hun glucosewaarden uploaden in een patiëntprofiel dat u hebt aangemaakt.
“Professioneel gebruiker” omvat alleen medische zorgverleners (en hun bevoegde vertegenwoordigers en agenten)
die een klinische praktijk hebben geregistreerd of zich hebben geregistreerd als een professioneel gebruiker van het
LibreView-systeem.
Abbott laat slechts één LibreView-systeem gebruikersaccount toe per e-mailadres. Als professioneel gebruiker kunt
u een klinische praktijkaccount aanmaken en andere professionals uitnodigen en/of verbinden met andere
professionele gebruikers met LibreView-systeem accounts in uw praktijk.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site en uw recht om het LibreView-systeem te
gebruiken. Ze gaan van kracht wanneer u een LibreView-systeem account aanmaakt als een professioneel gebruiker
tot beëindiging zoals hierna beschreven.
Door gebruik van deze site verklaart en bevestigt u en stemt u ermee in dat u naar behoren bevoegd bent om deze
site te gebruiken en een professioneel gebruikersaccount in het LibreView-systeem aan te maken en dat u ook de
juiste toestemming hebt om een praktijk aan te maken en andere zorgverleners of professionals te koppelen aan uw
praktijk en ook om patiëntprofielen aan te maken die worden gedeeld met Abbott en door Abbott worden gebruikt.
2. LibreView-systeem account: Deel uw LibreView-systeem accountinformatie met niemand anders of geef uw
wachtwoord aan niemand. U bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en beveiliging van
uw LibreView-systeem account en voor alle activiteiten die zich voordoen op op via uw account. U stemt in om
Abbott op de hoogte te brengen als u bewust wordt van een veiligheidsincident of inbreuk die uw LibreView-systeem
account beïnvloedt, met inbegrip van waar uw wachtwoord volgens u is gecompromitteerd, en volledig met ons,
ordehandhavingsdiesnten of andere toepasselijke regelgevende instantie samen te werken om de inbreuk aan te
pakken. Abbott is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige
activiteit op uw LibreView-systeem account door onbevoegde gebruikers of voor enig verlies dat voortvloeit uit of
in verband met het onbevoegd gebruik van uw LibreView-systeem account indien door u veroorzaakt. Als er een
schending is van de beveiligingsvereisten door u of andere professionele gebruikers in een praktijk die u aanmaakt,
kan deze schending worden beschouwd als een inbreuk van deze gebruiksvoorwaarden en kan dit resulteren in
onmiddellijkj verlies van uw LibreView-systeem account.
U zult verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en onderhouden van internetverbindingen, computerapparatuur en
benodigdheden voor de ontvangst, toegang tot en gebruik van het LibreView-systeem. U stemt in om het LibreViewsysteem alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk hierin toegelaten. Abbott en zijn gelieerde bedrijven en leveranciers
bezitten alle rechten, titels en belangen in en op het LibreView-systeem en de inhoud op de Site, waaronder logo's,
graphics, video's, afbeeldingen, software en ander materiaal (“Materiaal”).
Afhankelijk van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden kent Abbott u hierbij een beperkte, persoonlijke, nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie om het Materiaal te gebruiken en weer te geven en deze Site uitsluitend
te gebruiken voor uw professioneel gebruik. Met uitzondering van de voorafgaande licentie hebt u geen andere
rechten in de Site of enig Materiaal en mag u de Site of het Materiaal geenszins wijzigen, bewerken, kopiëren,
reproduceren, afgeleide werken ervan maken of reverse-engineering uit te voeren, veranderen of verbeteren. Als
u of een ander persoon onder uw verantwoordelijkheid enige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden
schenden, wordt de bovenstaande licentie automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk het gedownloade of
afgedrukte Materiaal vernielen.
Wanneer u een praktijk aanmaakt, oefent u toezicht uit op, controleert en leidt u uw medewerkers,
vertegenwoordigers, contractanten, agenten en andere professionele gebruikers op die u toevoegt aan een praktijk
die u aanmaakt, om behoorlijk gebruik en beveiliging te garanderen. U zult toegang tot de via de Site beschikbare
diensten op uw locaties beperken tot behoorlijk gemachtigde gebruikers. U bent verantwoordelijk voor hun gebruik
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van de diensten, naleving van deze gebruiksvoorwaarden en voor de gevolgen van elke schending van beveiliging
die wordt veroorzaakt door deze gebruikers of die op uw locaties optreedt.
3. Toegelaten gebruik van uw LibreView-systeem account: Om het LibreView-systeem te gebruiken moet u
sommige van uw persoonlijke gegevens invoeren, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, om uw
LibreView-systeem account aan te maken. U stemt in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken
wanneer u zich registreert bij en terwijl u het LibreView-systeem gebruikt en u stemt in om uw LibreView-systeem
accountinformatie nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Deze gebruiksvoorwaarden laten u toe om een
LibreView-systeem account aan te maken als een professioneel gebruiker via het netwerk van uw organisatie en een
praktijk aan te maken voor gebruik door elke professional, medewerker of andere persoon die in uw praktijk
gemachtigd is door u. Als u patiënten hebt die geen LibreView-systeemaccount hebben waarmee u hun
glucosewaarden zou kunnen bekijken, kunt u hiermee ook een patiëntenprofiel aanmaken om de meters van uw
patiënt te verbinden met uw computer, hun glucosewaarden te uploaden in het door u voor hen aangemaakte
patiëntenprofiel en deze informatie met Abbott te delen.
U bevestigt en stemt ermee in dat de site en het LibreView-systeem zijn verstrekt om uw zorg van uw patiënten te
verbeteren en Abbott de mogelijkheid te bieden verbeterde begeleiding bij behandeling te bieden voor patiënten
die meters van Abbott gebruiken en u begrijpt dat deze uw professionele oordeel of uw verantwoordelijkheden
jegens uw patiënten niet vervangen.
TERWIJL U EEN LIBREVIEW-SYSTEEMPRAKTIJK AANMAAKT IN UW PROFESSIONELE CAPACITEIT, BEVESTIGT EN
STEMT U IN DAT U BEHOORLIJK BEVOEGD BENT OM IN TE STEMMEN EN UW PRAKTIJK TE BINDEN AAN DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DE NODIGE CAPACITEIT EN AUTORITEIT HEBT OM DIT TE DOEN.
4. Verboden gebruik van uw LibreView-systeem account: We beperken toegang tot de professionele delen van
onze Site tot professionele gebruikers. We behouden het recht voor om elke professionele gebruikers-id op elk
moment te deactiveren als, naar onze mening, u de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.
Bij gebruik van onze Site mag u zich niet inlaten met het hierboven beschreven verboden gebruik. Indien vereist
door de wet moeten professionele gebruikers geen patiëntprofielen aanmaken zonder eerst hun geïnformeerde,
vrijwillige en expliciete toestemming te krijgen, zoals vereist kan zijn door de toepasselijke wet. U stemt in dat u het
LibreView-systeem NIET zult gebruiken om:
(a) gegevens die onwettig, schadelijk, onrechtmatig, de privacy van iemand anders binnendringen of anderszins
aanstootgevend zijn te uploaden, downloaden, e-mailen, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen;
(b) te pretenderen dat u iemand bent die u niet bent of verkeerd weergeven wie u bent of anderszins uw
verwantschap met een persoon (waaronder een kind) verkeerd weergeeft. Abbott behoudt zich het recht voor om
een LibreView-systeem account of e-mailadres dat kan worden beschouwd als een imitatie of verkeerde weergave
van uw identiteit of een verduistering van de naam of identiteit van een andere persoon of dat is gebruikt om de
gegevens van een andere gebruiker te stelen, te weigeren of blokkeren;
(c) gegevens of andere informatie van kinderen (elke persoon onder de leeftijd van 18 of andere leeftijd die de
plaatselijke wet omschrijft als kind) te uploaden, downloaden, e-mailen, verzenden, opslaan of anders beschikbaar
stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende: volledige naam of familienaam, geboortedatum, emailadres en hun metergegevens tenzij u de toestemming hebt van de ouder/voogd van het kind;
(d) inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten (waaronder het uploaden van inhoud waarvoor u niet het
recht hebt om te uploaden);
(e) materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden programma’s bevat ontworpen om de normale
werking van het LibreView-systeem (of een deel ervan) of enige andere computersoftware of hardware te verstoren
of beperken te uploaden, posten, e-mailen, verzenden, opslaan of anderzins beschikbaar stellen;
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(f) de Site of het LibreView-systeem (waaronder toegang tot het LibreView-systeem via geautomatiseerde middelen,
zoals scripts of webcrawlers), of servers of netwerken verbonden met het LibreView-systeem of beleidslijnen,
vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met het LibreView-systeem (waaronder elk onbevoegde
toegang tot, gebruik of controle van gegevens of verkeer hierop) hinderen of verstoren;
(g) persoonlijke informatie, waaronder gezondheidsinformatie verzamelen, opslaan of uploaden over alle personen
die een Abbott FreeStyle Libre flash glucosemonitoringsysteem gebruiken zonder hun voorafgaande toestemming
of zonder andere goedkeuring om dit te doen, bijvoorbeeld, als u een zorgverlener, arts of ouder of voogd bent;
(h) het LibreView-systeem onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren, demonteren, decoderen, afgeleide
werken ervan maken, toegang verkrijgen tot de broncode of wijzigen, behalve en uitsluitend in zoverre toegelaten
onder de toepasselijke wetgeving;
(i) persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsinformatie, verzamelen, opslaan of uploaden over andere
gebruikers van het LibreView-systeem of een persoon die een FreeStyle Libre sensor gebruikt in verband met de
voorafgaande verboden activiteiten; en/of
(j) informatie bekendmaakt over de Site of LibreView-systeemfuncties of prestaties aan een derde partij zonder onze
voorafgaande toestemming, behalve zoals vereist voor wettelijke of regelgevende doelen of om te helpen bij het
verstrekken van medische behandeling van een patiënt.
5. Patiëntprofielen: Nadat u een LibreView-systeem account hebt aangemaakt, mag u patiëntprofielen aanmaken.
Bij het aanmaken van een patiëntprofiel moet u handmatig enkele persoonlijke gegevens invoeren, bijvoorbeeld
naam en geboortedatum. In het patiëntprofiel zult u handmatig meterwaarden kunnen uploaden naar het
LibreView-systeem.
U zult alleen de Site en het LibreView-systeem gebruiken voor de patiënten van wie u eerder hun geïnformeerde,
vrijwillige of, indien vereist, expliciete toestemming hebt verkregen of wanneer u het nodig acht om hun essentiële
belangen te beschermen en zult alle aanvullende vereisten naleven volgens uw plaatselijke wetten inzake
gegevensbescherming, privacy, gezondheid of gerelateerde wetten. Het is een misbruik van de Site en het
LibreView-systeem om persoonlijke gegevens van de patiënt in te voeren, waaronder gezondheidsinformatie,
zonder eerst hun geïnformeerde, vrijwillige of, indien noodzakelijk, expliciete toestemming te verkrijgen of te
hebben bepaald dat het nodig is om hun essentiële belangen te beschermen. Abbott aanvaardt geen
aansprakelijkheid inzake uw gebruik van de Site, met inbegrip van waar u de Site gebruikt om persoonlijke gegevens
over uw patiënten in te voeren, wanneer niet is voldaan aan deze voorwaarden. We zullen redelijke hulp verlenen
bij elk verzoek dat u doet om de persoonlijke gegevens van een van uw patiënten te verwijderen uit het LibreViewsysteem binnen een redelijke periode na ontvangst van dit verzoek. Dit geldt niet voor persoonlijke gegevens
waartoe Abbott toegang heeft gekregen ter verbetering van begeleiding bij de behandeling van patiënten die de
meters van Abbott gebruiken.
ALS PROFESSIONEEL GEBRUIKER BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR (I) ALLE PATIËNTGEGEVENS DIE U INVOERT IN
HET LIBREVIEW-SYSTEEM, (II) DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN ANDERE PROFESSIONALS DIE U UITNODIGT OM
AAN TE SLUITEN BIJ EEN PRAKTIJKACCOUNT EN (III) UW GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN EEN PERSOON
MET EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT. U BENT DAAROM VERANTWOORDELIJK VOOR HET NALEVEN VAN
TOEPASSELIJKE GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACYWETTEN EN VOOR HET VERKRIJGEN, INDIEN VAN
TOEPASSING, VAN ALLE TOESTEMMINGEN (WAARONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING), VEREIST VOLGENS DE
TOEPASSELIJKE WET.
Voor gebruikers uit de EER (“EER”) en Zwitserland: patiëntgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming
met de privacyverklaring voor de volgende verschillende doeleinden:
(a) als u patiëntgegevens invoert in het LibreView-systeem of de persoonlijke gegevens van een persoon met een
LibreView-systeemaccount gebruikt voor het verstrekken van medische behandeling, bent u verantwoordelijk voor
de verwerking van de gegevens en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetten inzake
Newyu Record 842 v 5.0

Pagina 4 van11

gegevensbescherming en privacy, tenzij anders voorzien in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) als Abbott identificeerbare patiëntgegevens gebruikt die u invoert in het LibreView-systeem ten behoeve van
verbeterde begeleiding van de behandeling voor patiënten die meters, analyse, foutopsporing in het systeem en/of
klantenondersteuning, onderzoek of rapportage van Abbott gebruiken, is Abbott verantwoordelijk voor verwerking
van de gegevens en zal de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy naleven; en
(c) als uw patiënt zelf een LibreView-systeemaccount heeft aangemaakt, hetzij voor eigen gebruik of voor gebruik
van een kind of andere persoon voor wie hij/zij zorgt, is Abbott verantwoordelijk voor verwerking van de gegevens
en zal de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy naleven.
Abbott zal alle persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsinformatie, van patiënten waarvoor het bedrijf
verantwoordelijk is voor de verwerking behandelen in overeenstemming met de privacyverklaring. Wanneer uw
patiënt een LibreView-systeemaccount heeft aangemaakt en u toegang verleent tot dat account of als u een
LibreView-systeemaccount instelt voor uw patiënt, zal Abbott (via het LibreView-systeem) zowel de persoonlijke
gegevens van uzelf als die van uw patiënt verwerken als een 'verwerker' namens u als zorgaanbieder, waar u uw
patiëntinformatie verwerkt om hun vitale belangen te beschermen, zoals u naar eigen goeddunken bepaalt als
zijn/haar zorgaanbieder.
Voor gebruikers uit de VS: als u een zorgverlener bent in de Verenigde Staten en een gedekte entiteit die valt onder
de Health Insurance Portability and Accountability Act, zoals gewijzigd, en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften
(“HIPAA”), maakt u het patiëntprofiel aan en gebruikt u de site en het LibreView-systeem in overeenstemming met
HIPAA wanneer: i) u toestemming van de patiënt verkrijgt om dit te doen, of ii) een beroep doet op de uitzondering
voor de vereiste toestemming onder HIPAA voor de openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie voor
behandelings- of zorgdoeleinden. Daarnaast heeft het onderdeel van Abbott die de werking van de Site controleert,
veiligheidsmaatregelen voor persoonlijke gezondheidsinformatie geïmplementeerd die HIPAA vereist van entiteiten
die onder HIPAA vallen.
6. Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van informatie: De Site en het LibreView-systeem, of elke functie of deel
ervan, zijn mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen en Abbott verklaart niet dat het LibreView-systeem,
of een functie of deel ervan, geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een specifieke locatie. In zoverre u kiest om
toegang te verkrijgen tot het LibreView-systeem en het te gebruiken, doet u dit op eigen initiatief en bent u
verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten. Alle gegevens die door u zijn geüploadet of
beschikbaar zijn voor weergave door u zijn exclusief gebaseerd op de glucose-, keton- en insulinegegevens van uw
patiënten en andere door hen verstrekte informatie. Abbott geeft geen verklaringen of garanties betreffende de
nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van door u verstrekte gegevens of enige inhoud
gegenereerd door de door u in het LibreView-systeem opgeslagen gegevens. Abbott geeft met name geen
verklaringen of garanties dat alle informatie gebaseerd op deze gegevens zullen voldoen aan de
overheidsvoorschriften die bekendmaking van informatie vereisen.
7. Verwijderen van uw LibreView-systeem account: U mag uw LibreView-systeem account op elk moment
verwijderen. Uw LibreView-systeem account zal worden verwijderd na ontvangst en verwerking van uw verzoek om
verwijdering. Let op dat het tot 72 uren kan duren om uw verzoek te verwerken. U erkent dat het verwijderen van
uw LibreView-systeemaccount mogelijk geen effect heeft op de persoonlijke gegevens met betrekking tot uw
patiënten die Abbott heeft gebruikt om de behandelingsrichtlijnen voor patiënten die Abbott's meters gebruiken te
verbeteren. Abbott heeft geen verantwoordelijkheid voor het behouden/opslaan of de back-up van uw LibreViewsysteemaccount namens u. U bent alleen verantwoordelijk voor het behoud/onderhoud/opslaan en back-up
(elektronisch en/of met hardcopys) van gegevens die u wenst te bewaren. Abbott is niet verantwoordelijk voor
onbevoegde toegang tot, gebruik of wijziging van uw informatie. Als u uw persoonlijke gegevens e-mailt, een backup ervan maakt of anderszins uw persoonlijke gegevens of rapporten deelt met derde partijen, is het mogelijk dat
deze informatie niet versleuteld is en Abbott kan de privacy of veiligheid van deze informatie niet beheren. U moet
maatregelen nemen die volgens u geschikt zijn om de veiligheid van deze informatie te beschermen. Indien u een
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praktijk hebt geregistreerd, moet u uw LibreView-systeem account verwijderen nadat u met pensioen gaat of nadat
u deze praktijk verlaat en u zult verantwoordelijk zijn voor het overdragen van administratierechten naar een andere
behoorlijk bevoegde professionele gebruiker in deze praktijk. Tenzij anders vereist door de wet, stemt u in dat uw
LibreView-systeem account niet overdraagbaar is en dat alle rechten om een LibreView-systeem account te hebben
of alle gegevens opgeslagen in het LibreView-systeem zullen worden beëindigd na uw overlijden. Na ontvangst van
een kopie van een overlijdensakte kan uw LibreView-systeem account worden beëindigd en alle gegevens erin
verwijderd worden. Stuur een e-mail naar DiabetesCarePrivacy@Abbott.com voor verdere informatie.
8. Links naar externe websites: Deze Site kan een link bevatten naar andere websites die geen sites zijn die worden
gecontroleerd of beheerd door Abbott (gezamenlijk “Externe sites”). Bepaalde delen van de Site kunnen interactie
toelaten met en/of u transacties laten uitvoeren met deze Externe sites en, indien toepasselijk, u toelaten om uw
privacy-instellingen te configureren in uw Externe site account zodat uw activiteiten op deze Site worden gedeeld
met uw contactpersonen in uw Externe site account en, in bepaalde situaties, wordt u mogelijk naar een Externe
site gebracht via een link zelfs als blijkt dat u nog steeds op deze Site bent. U bevestigt en stemt er in elk geval mee
in dat de externe sites een ander privacybeleid en algemene voorwaarden en/of gebruikshandleidingen en zakelijke
praktijken kunnen hebben dan Abbott en u bevestigt en stemt er verder mee in dat uw gebruik van deze externe
sites onderworpen is aan de privacyverklaring, algemene voorwaarden en/of gebruikshandleidingen van de
respectievelijke externe site. U stemt hierbij in om alle voorwaarden, gebruikshandleidingen en het privacybeleid
van Externe sites na te leven. Abbott verstrekt links naar de Externe sites aan u als een gunst, en Abbott voert geen
controle uit over, maakt geen verklaringen over of neemt geen verantwoordelijkheid voor deze Externe sites,
waaronder, zonder beperking, de getrouwheid, nauwkeurigheid, kwaliteit of volledigheid van de weergeven inhoud,
diensten en links en/of alle andere activiteiten die worden uitgevoerd op of via deze Externe sites. U STEMT IN DAT
ABBOTT IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
VOOR GOEDEREN, DIENSTEN, INFORMATIE, HULPMIDDELEN EN/OF INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA
EXTERNE SITES EN/OF EXTERNE TRANSACTIES OF COMMUNICATIE, OF VOOR ENIGE SCHADE HIERAAN
GERELATEERD, OF VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES VEROORZAAKT OF NAAR VERLUIDT VEROORZAAKT DOOR OF IN
VERBAND MET UW GEBRUIK OF VERTROUWEN OP DE INHOIUD OF ZAKELIJKE PRAKTIJKEN VAN EEN DERDE PARTIJ.
Elke verwijzing op de Site naar een product, dienst, publicatie, instelling of organisatie van een externe entiteit of
individu houdt niet in of betekent niet dat Abbott dit goedkeurt of aanbeveelt.
9. Geen medisch advies: HET LIBREVIEW-SYSTEEM IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING OP
DIABETES MELLITUS. U BEVESTIGT DAT, OOK AL GEBRUIKT ABBOTT INFORMATIE UIT HET LIBREVIEW-SYSTEEM OM
BEGELEIDING BIJ DE BEHANDELING TE VERBETEREN, ABBOTT GEEN AANBIEDER IS VAN MEDISCHE ZORG EN NIET
VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET U OP DE HOOGTE STELLEN OVER WIJZIGINGEN IN DE MEETWAARDEN VAN EEN
VAN UW PATIËNTEN OF VOOR HET VERSTREKKEN VAN MEDISCHE ZORG AAN PATIËNTEN. Het LibreView-systeem is
uitsluitend voor informatiedoeleinden en is ontworpen om Abbott, patiënten en u te helpen diabetes beter te
beheren en ondersteunen via informatie, analyse en communicatie en is niet bedoeld om de relatie tussen patiënten
en hun zorgverleners te vervangen. Gezondheidsinformatie die voor u beschikbaar is via het LibreView-systeem is
gebaseerd op informatie verstrekt via aan medische apparatuur gerelateerde gegevenstransmissies van patiënten
die hun FreeStyle Libre-sensor scannen. Abbott beveelt geen specifieke tests, producten, procedures of opinies aan
en keurt ze niet goed. UW BESLISSING OM ACTIE TE NEMEN OP BASIS VAN INFORMATIE VERZONDEN NAAR OF
OPGESLAGEN OP HET LIBREVIEW-SYSTEEM OF INFORMATIE ONTVANGEN VAN WERKNEMERS, AGENTEN OF
LEVERANCIERS VAN ABBOTT IS UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO.
ABBOTT, ONZE FUNCTIONARISSEN,
DIRECTEURS, MEDEWERKERS, AGENTEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE LEVERANCIERS EN
GERELATEERDE BEDRIJVEN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE
INHOUD, MET INBEGRIP VAN GEZONDHEIDSINFORMATIE, GEPUBLICEERD OP ONZE SITE OF VOOR DE
NAUWKEURIGHEID, GETROUWHEID OF INHOUD, MET INBEGRIP VAN GEZONDHEIDSINFORMATIE, VAN ONZE SITE
EN ER MAG GEEN VERTROUWEN DOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS WORDEN GEPLAATST IN DE INFORMATIE DIE
BESCHIKBAAR IS OP HET LIBREVIEW-SYSTEEM.
10. Geen elektronische medische dossiers: DE VOOR U VIA HET LIBREVIEW-SYSTEEM BESCHIKBARE INFORMATIE IS
GEEN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER. U MOET ALLE INFORMATIE DIE U, NAAR EIGEN OORDEEL, NODIG ACHT
VOOR DE MEDISCHE DOSSIERS VAN UW PATIËNTEN DOWNLOADEN EN/OF AFDRUKKEN.
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11. Afwijzing van garanties: U VERKLAART EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN HET
LIBREVIEW-SYSTEEM OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WETGEVING, HET
GEHELE RISICO INZAKE TOEREIKENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U LIGT. Alle
inhoud in het LibreView-systeem is uitsluitend bedoeld om u informatie te geven. Hoewel Abbott van mening is dat
de in het LibreView-systeem weergegeven gegevens nauwkeurig zijn op het moment dat deze worden verzonden
naar het LibreView-systeem, geeft Abbott geen verklaring, expliciet of impliciet, inzake de nauwkeurigheid,
volledigheid of tijdigheid van de informatie. In geen geval zal Abbott aansprakelijk zijn voor enig verlies door fouten,
nalatingen of vertragingen in verzending van informatie of door storingen in telecommunicatieverbindingen met het
LibreView-systeem.
IN ZOVERRE TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING BIEDEN ABBOTT, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN
EXTERNE LEVERANCIERS HET LIBREVIEW-SYSTEEM AAN “IN HUIDIGE TOESTAND” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” MET
ALLE FOUTEN EN DEFECTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN
VOORWAARDEN AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT,
GARANTIES VAN TITEL EN GEEN INBREUK, ALLE IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VOOR
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN KWALITEIT EN GEBREK AAN VIRUSSEN.
MONDELING OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR ABBOTT OF EEN BEVOEGD
VERTEGENWOORDIGER VAN ABBOTT VORMT GEEN GARANTIE.
Abbott, zijn gelieerde bedrijven en externe leveranciers garanderen NIET dat de functies in het LibreView-systeem
zullen voldoen aan uw vereisten of dat de werking van het LibreView-systeem ononderbroken of foutvrij zal zijn. In
zoverre de toepasselijke wet vereist dat Abbott garanties verstrekt, stemt u in dat het bereik en de duur van deze
garantie tot het noodzakelijke minimum beperkt zal zijn onder deze toepasselijke wet.
In geen geval verstrekt abbott enige garantie of verklaring met betrekking tot hardware of software van derde
partijen en abbott wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige storingen hiervan. Abbott wijst alle
aansprakelijkheid af die voortvloeien uit acties of claims tegen abbott of enige van zijn gelieerde bedrijven, agenten,
of rechtverkrijgenden of andere derde aprtijen indien deze toepasselijk worden tijdens de duur van deze
gebruiksvoorwaarden.
12. Aansprakelijkheidsbeperking: NIETTEGENSTAANDE ELK VERLIES DAT U KUNT LEIDEN, ZAL DE GEHELE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ABBOTT, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN EXTERNE LEVERANCIERS, VOOR ZOVER WETTELIJK
TOEGESTAAN, ONDER ENIGE BEPALING VAN OF ANDERSZINS GEKOPPELD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN
UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VOOR AL HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET OPLOSSEN, REPAREREN
OF ANDERSZINS CORRIGEREN VAN EVENTUELE FOUTEN IN HET LIBREVIEW-SYSTEEM, ZELFS ALS DIT VERLIES
VOORZIENBAAR OF OVERWOGEN WAS DOOR DE PARTIJEN OF, WAAR TOEPASSELIJK, HET BEDRAG DAT WERKELIJK
DOOR U WERD BETAALD VOOR TOEGANG TOT HET LIBREVIEW-SYSTEEM MET EEN MAXIMUM VAN USD 10,00. IN
ZOVERRE TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL ABBOTT, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF EXTERNE
LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U (OF UW PATIËNTEN, MEDEWERKERS,
CONTRACTANTEN, AGENTEN OF GEBRUIKERS) VOOR SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN ALLE SPECIALE,
BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING
VOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK
LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY DIE VOORTVLOEIT OF ENIGSZINS GERELATEERD IS AAN HET GEBRUIK VAN OF
ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-SYSTEEM, EXTERNE SOFTWARE EN/OF EXTERNE HARDWARE DIE
WORDT GEBRUIKT OF KAN WORDEN GEBRUIKT MET HET LIBREVIEW-SYSTEEM, VOOR VERLIES DOOR ENIGE
VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW APPARAAT KAN INFECTEREN DOOR HET
DOOR U DOWNLOADEN VAN EEN MOBIELE APP/MATERIAAL/WEBSITE VERBONDEN MET HET LIBREVIEW-SYSTEEM,
OF ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN), ZELFS ALS ABBOTT, ZIJN
GELIEERDE BEDRIJVEN OF EXTERNE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE
SCHADE EN ZELFS ALS HET RECHTSMIDDEL ZIJN ESSENTIEEL DOEL MIST. U ALLEEN MAG BACK-UP PLANNEN EN
VOORZORGSMAATREGELEN IMPLEMENTEREN DIE NODIG ZIJN OM TE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN IN GEVAL EEN
FOUT IN HET LIBREVIEW-SYSTEEM COMPUTERPROBLEMEN EN GERELATEERD GEGEVENSVERLIES VEROORZAAKT.
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OM DEZE ZAKELIJKE REDENEN BEGRIJPT U EN STEMT IN MET DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT
HOOFDSTUK EN BEVESTIGT U DAT, ZONDER UW INSTEMMING MET DEZE BEPALING, ELKE TOEPASSELIJKE IN
REKENING GEBRACHTE VERGOEDING HOGER ZOU ZIJN.
In geen geval zullen we aansprakelijk zijn jegens u (uw patiënten, medewerkers, contractanten, agenten of
gebruikers) voor enig verlies, kosten, schade, heffingen of uitgaven als gevolg van verlies, verduistering, onbevoegde
toegang tot of wijziging van gegevens, waaronder persoonlijke gegvens, door derden, of door fouten, weglatingen
of vertragingen in transmissie van informatie, of door onderbrekingen in telecommunicatieaansluitingen met de
service, virussen of tekortkomingen in prestaties, interceptie of door de impact van het LibreView-systeem op uw
informatie- of communicatiesystemen, met inbegrip van en zonder beperking elk door u, een patiënt of door ons
verstrekt gegeven of andere communicatie onder deze gebruiksvoorwaarden.
Als u zich in Australië, Singapore, het VK of Zwitserland bevindt, zal niets in deze gebruiksvoorwaarden onze
aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of frauduleuze verkeerde
voorstelling in verband met het LibreView-systeem uitsluiten.
Als u in Australië woont, worden de goederen/diensten van Abbott aangeboden met garanties die niet kunnen
worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op een vervanging of vergoeding
bij een ernstige fout en compensatie voor elk ander verlies of andere schade dat/die redelijkerwijs had kunnen
worden voorzien. U hebt ook recht op reparatie of vervanging indien de producten niet van acceptabele kwaliteit
zijn en de fout geen ernstige fout is.
13. Schadeloosstelling: u stemt in om Abbott, zijn gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen,
directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en
schadeloos te stellen tegen alle claims, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (waaronder
honoraria van advocaten en experts) opgelopen door derden wegens, voortvloeiend uit of in verband met een
schending van deze gebruiksvoorwaarden of wetten, voorschriften of rechten van derden waaronder enige inbreuk
op auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten van derden door u of anderen in uw gezin of organisatie of
anderszins in verband met uw of hun gebruik van het LibreView-systeem indien door nalatige handeling, verzuim of
opzettelijk wangedrag.

14. Licentie: Abbott claimt geen eigendom van uw persoonlijke gegevens die u verzendt of indient in het LibreViewsysteem. Door bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan Abbott kent u Abbott een wereldwijde, royaltyvrije,
niet-exclusieve licentie toe om deze gegevens te gebruiken, verdelen, reproduceren, wijzigen, aanpassen,
publiceren, vertalen voor het aan u aanbieden van het LibreView-systeem. Abbott mag geaggregeerde,
geanonimiseerde, gede-identificeerde (of gepseudonimiseerd in zoverre toegelaten door uw wet) gegevens afgeleid
van het LibreView-systeem ten behoeve voor onderzoek aanmaken, toegang er tot verkrijgen, behouden en
gebruiken of bekendmaken aan externe onderzoekers om te evalueren hoe het LibreView-systeem wordt
aangeboden, om het gebruik ervan en de verschillende onderdelen en apparatuur te evalueren, om de prestatie of
gevolgen op klinisch personeel of klinieken te evalueren, om de werking van het LibreView-systeem en de FreeStyle
Libre sensoren te verbeteren, om de upgrades van het LibreView-systeem te valideren of voor productontwikkeling.
U stemt in dat de licentie hierin toestemming geeft aan Abbott om deze acties te nemen. Wanneer persoonlijke
gegevens worden verstrekt aan externe leveranciers om ons te helpen met het aanbieden van het LibreViewsysteem, zijn ze vereist om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden en uw persoonlijke informatie
zo beperkt mogelijk te gebruiken.
15. Feedback: Alle gegevens, opmerkingen of materiaal dat u verstrekt via het LibreView-systeem of aan Abbott
verstrekt voor ondersteuning, waaronder feedbackgegevens, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke
(“Feedback”), zullen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Abbott zal geen verplichting van
enige aard hebben met betrekking tot deze feedback en zal onbelemmerd de feedback kunnen reproduceren,
gebruiken, bekendmaken, tentoonstellen, weergeven, overdragen, afgeleide werken ervan maken en verdelen aan
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anderen zonder beperking, behalve voor gezondheidsinformatie en persoonlijke gegevens die in de feedback zijn
opgenomen maar onderhevig zijn aan “Deel 14. Licentie” hierboven. Abbott zal verder onbelemmerd gebruik mogen
maken van elk idee, concept, knowhow of technieken in deze feedback voor elk doel, waaronder het ontwikkelen,
vervaardigen en marketen van producten waarin deze feedback is opgenomen.
16. Handelsmerken: LibreView, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre, FreeStyle en verwante merken zijn
handelsmerken van Abbott Diabetes Care Inc. in verschillende rechtsgebieden. Andere handelsmerken zijn de
eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Geen licentie of recht, expliciet of impliciet, is aan u toegekend in een
van de voormelde handelsmerken en u stemt verder in dat u geen kennisgevingen inzake eigendom (waaronder
kennisgevingen inzake handelsmerk en auteursrecht) die aangebracht of vervat zijn in het LibreView-systeem zult
verwijderen, belemmeren of wijzigen. Een handelsmerk, handelsnaam of handelsimago van Abbott mag niet
worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott, behalve om het product of diensten
van het bedrijf te identificeren.
17. Eigendomsrechten: u bevestigt en stemt ermee in dat Abbott en/of zijn licentiegevers alle wettelijke rechten,
eigendomtitels en belangen bezitten in en op het LibreView-systeem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
graphics, gebruikersinterface, de scripts en software gebruikt om het LibreView-systeem te implementeren en alle
aan u verstrekte software of documenten als onderdeel van en/of in verband met het LibreView-systeem, waaronder
alle intellectuele eigendomsrechten die hierin bestaan, al dan niet geregistreerd en waar in de wereld ze ook mogen
bestaan. U stemt er verder mee in dat het LibreView-systeem eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie
bevat die is beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot auteursrecht. U stemt in dat u deze eigendomsrechtelijke informatie of materiaal niet op
enige manier zult gebruiken, behalve voor gebruik van het LibreView-systeem met naleving van deze
gebruiksvoorwaarden. Geen enkel deel van het LibreView-systeem mag worden gereproduceerd in enige vorm of
door enig middel, behalve zoals uitdrukkelijk toegelaten in deze gebruiksvoorwaarden of waar toegelaten door de
toepasselijke wetgeving.
U mag geen productidentificatie, kennisgevingen inzake auteursrecht of
eigendomsrechtelijke beperkingen verwijderen van het LibreView-systeem. U bevestigt en stemt er uitdrukkelijk
mee in dat toegang tot het LibreView-systeem gelicentieerd is en niet verkocht is aan u en dat Abbott, zijn
licentiegevers, gelieerde bedrijven en leveranciers u een niet-exclusieve licentie geven om het LibreView-systeem te
gebruiken op basis van deze gebruiksvoorwaarden en dat uw gebruik van het LibreView-systeem ook onderhevig is
aan alle regels of beleidslijnen van externe leveranciers van Abbott zoals, maar niet beperkt tot, Newyu. U stemt er
daarom mee in dat Abbott en/of zijn licentiegevers geen eigendom of eigendomsrechtelijke rechten in het
LibreView-systeem, intellectuele eigendomsrechten of enige andere technologie, informatie of materiaal
overdragen naar een gebruiker en dat Abbott, zijn gelieerde bedrijven, leveranciers en licentiegevers exclusieve
eigendom van alle rechten, eigendomstitels en belangen in en op alle aspecten van het LibreView-systeem, alle
intellectuele eigendomsrechten en alle andere technologie, informatie en materiaal, alsook alle kopieën of
modificaties ervan (door wie en wanneer ook uitgevoerd) behouden. RECHTEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK ZIJN
TOEGEKEND ZIJN VOORBEHOUDEN DOOR ABBOTT EN/OF ZIJN LICENTIEGEVERS. Het gebruik van dit materiaal en de
verwante rechten van Abbott, zijn gelieerde bedrijven en leveranciers wordt hierbij bevestigd, behalve in zoverre
dat het voorafgaande niet van kracht is in bepaalde landen/staten/provincies/rechtsgebieden.
18. Rechtsmiddelen: Schendingen van deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden onderzocht en de aangewezen
wettelijke actie kan worden genomen, waaronder civiele, strafrechtelijke actie of billijke vergoeding. U begrijpt en
stemt ermee in dat Abbott, naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot onze site
kan beëindigen, alle onbevoegde gebruikersinhoud kan verwijderen of alle andere beschikbare rechtsmiddelen kan
aanwenden als we van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat uw gedrag of het gedrag van een persoon waarvan
we denken dat u ermee samen handelt, of de gebruikersinhoud die u verstrekt, een schending vormt van of niet
strookt met deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wet, of de rechten van ons, onze gelieerde ondernemingen
of de rechten van onze licentiegever of een andere gebruiker van onze site schendt. U stemt in dat schadevergoeding
geen voldoende rechtsmiddel kan zijn voor schendingen van deze gebruiksvoorwaarden en u stemt in met
dwangmaatregelen of ander billijke vergoeding voor deze schendingen. Een gedrukte versie van deze
gebruiksvoorwaarden en van alle gerelateerde kennisgevingen in elektronische vorm zal toegelaten zijn in
gerechtelijke of administratieve processen gebaseerd op of in verband met deze gebruiksvoorwaarden in dezelfde
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mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk zijn
gegenereerd en bijgehouden in drukvorm.
19. Beëindigen van uw LibreView-systeem account: Deze gebruiksvoorwaarden gaan van kracht na het aanmaken
van uw LibreView-systeem account en blijven van kracht tot beëindiging. U mag Abbott op elk moment vragen om
uw LibreView-systeem account te verwijderen. Abbott mag uw LibreView-systeem account om een van de volgende
redenen schorsen of beëindigen zonder voorafgaande kennis aan u:
• Elke schending door u van deze gebruiksvoorwaarden.
• Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige LibreView-systeem accountinformatie.
• Het niet melden van een veiligheidsincident of werkelijke of vermoede compromittering van uw
wachtwoord of LibreView-systeem account.
20. Taal: De partijen komen overeen dat Engels de officiële taal zal zijn van deze gebruiksvoorwaarden. Als er een
conflict, schijnbaar conflict of onduidelijkheid is tussen een van de clausules van deze gebruiksvoorwaarden in het
Engels en de vertaalde taal, zal de formulering van de Engelse taal prevaleren.
21. Toepasselijk recht:
• Deze gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen zijn en worden opgevat in overeenstemming met de
wetten van de staat Illinois zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen. In geval van een
conflict tussen buitenlandse wetten, regels en voorschriften en deze van de Verenigde Staten, zullen de
wetten, regels en voorschriften van de Verenigde Staten zoveel mogelijk van kracht zijn. U stemt in dat
deze gebruiksvoorwaarden volledige uitvoerbaar zullen zijn in de staat Illinois en u stemt in dat het
rechtsgebied en rechtsbevoegdheid geschikt zijn in de staats- en federale rechtbanken in de staat Illinois,
Verenigde Staten van Amerika, met betrekking tot alle procedures die voortvloeien uit deze
gebruiksvoorwaarden of de relatie tussen de partijen ervan. De partijen stemmen hierbij in dat het Verdrag
der Verenigde Naties inzake contracten niet van kracht is op deze gebruiksvoorwaarden voor de
internationale verkoop van goederen.
•

VOOR GEBRUIKERS IN HET EUROPESE ECONOMISCHE GEBIED OF ZWITSERLAND: Deze
gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen zijn en worden geïnterpreteerd volgens de Engelse wet. De
partijen stemmen hierbij in dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake contracten niet van kracht is op
deze gebruiksvoorwaarden voor de internationale verkoop van goederen. Elk geschil dat voortkomt uit of
in verband met deze gebruiksvoorwaarden, waaronder elke vraag inzake diens bestaan, geldigheid of
beëindiging, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost via arbitrage onder de LCIA-regels,
die opgenomen door verwijzing zullen worden geacht in deze clausule. Het aantal arbiters zal één zijn. De
plaats van arbitrage of wettelijke plaats zal Londen zijn. De te gebruiken taal in de arbitrageprocedure zal
Engels zijn.

22.
Scheidbaarheid. Als om enige reden een bevoegde rechtbank beslist dat een deel van deze
gebruiksvoorwaarden ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, blijven alle andere delen van kracht. Het
ongeldige of niet afdwingbare deel zal alleen worden veranderd in de vereiste mate zodat het geldig of afdwingbaar
is. Bijvoorbeeld, sommige rechtsgebieden laten bepaalde afwijzingen van garanties met betrekking tot individuele
professionele gebruikers niet toe, ondanks het feit dat dit een overeenkomst is tussen bedrijven in plaats van een
consumentenovereenkomst en in dit geval moeten enkel de ongeldig geachte afwijzingen worden verwijderd uit
deze gebruiksvoorwaarden.
23. Geen rechten van derden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en ons. Geen andere persoon zal rechten
hebben om enige van deze voorwaarden af te dwingen, hetzij onder de UK Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999, of anderszins.
24. Ondersteuning: Gratis technische ondersteuning is beschikbaar via de link “Contact Support” op de
LibreView.com supportsite. Verzoeken zullen worden doorgestuurd naar de toepasselijke ondersteuningteams.
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25. Wijziging voorwaarden LibreView-systeem: Abbott behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden
op elk moment te wijzigen naar eigen oordeel en zonder voorafgaande kennisgeving. Er wordt verwacht van
gebruikers van onze Site dat ze regelmatig de gebruiksvoorwaarden raadplegen voor wijzigingen, aangezien ze
bindend zijn voor u. We moedigen u aan om deze gebruiksvoorwaarden te herzien telkens dat u onze Site gebruikt.
Updates zullen worden aangegeven door een wijziging in de ingangsdatum en uw blijvend gebruik van onze Site en
toegang tot uw LibreView-systeem account als een professioneel gebruiker na deze wijziging vormt uw instemming
om de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te volgen en er door gebonden te zijn. U zult in staat
zijn om wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden in leesbare vorm op te slaan of af te drukken.
DOOR TE KLIKKEN OP 'AKKOORD' WANNEER U EEN LIBREVIEW-SYSTEEM ACCOUNT AANMAAKT ALS
PROFESSIONELE GEBRUIKER, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U BEHOORLIJK BEVOEGD BENT OM DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN EN AAN TE GAAN EN DAT UW ELEKTRONISCHE HANDTEKENING OP
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEZELFDE KRACHT EN WERKING ZAL HEBBEN ALS EEN HANDMATIGE
HANDTEKENING.
Druk een kopie van deze overeenkomst af voor uw eigen administratie.
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