
 

 

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNFERTICOACH 

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de MijnFertiCoach app 

("MijnFertiCoach"). MijnFertiCoach is ontwikkeld en wordt aangeboden door Ferring B.V. 

("Ferring", "wij", "ons"), gevestigd en kantoorhoudend in Hoofddorp aan de Polarisavenue 130-

144 (2132 JX). MijnFertiCoach biedt ondersteuning bij het verbeteren van voedings- en 

leefstijlgewoonten van stellen met een kinderwens en zwangere vrouwen. Jouw behandelaar kan 

MijnFertiCoach inzetten om jouw leefstijl te verbeteren en bepaalt of MijnFertiCoach voor jou 

geschikt is. Ferring heeft IT dienstverlener 23G | Ciezo B.V. (23G), gevestigd aan de Kratonkade 

7 te Rotterdam , om MijnFertiCoach te ontwikkelen, onderhouden en hosten.  

AANVAARDEN EN WIJZIGEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Voordat je MijnFertiCoach kunt gebruiken moet je deze gebruiksvoorwaarden accepteren. Indien 

je deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, kan je geen gebruik maken van MijnFertiCoach.  

Wij hebben te allen tijde het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. We zullen je 

via MijnFertiCoach of per e-mail op de hoogte stellen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Na 

jouw acceptatie gaan de gewijzigde voorwaarden in. Als je de voorwaarden niet accepteert, kan je 

MijnFertiCoach niet (meer) gebruiken.  

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Om gebruik te kunnen maken van MijnFertiCoach dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en een 

persoonlijk account aan te maken. Je verklaart en garandeert dat je ouder bent dan 18 jaar.  

Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van MijnFertiCoach. Je dient je te onthouden 

van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van MijnFertiCoach. In het bijzonder dien je: 

▪ vertrouwelijk met jouw persoonlijke inloggegevens en account om te gaan en ons 

onmiddellijk te informeren indien onbevoegde derden toegang hebben (gehad) tot jouw 

persoonlijke inloggegevens of account; 

▪ regelmatig te controleren of er updates van MijnFertiCoach beschikbaar zijn. Als je niet de 

laatste versie van MijnFertiCoach gebruikt, kan het zijn dat MijnFertiCoach niet of niet goed 

functioneert; 

▪ ervoor te zorgen dat de door jou gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, 

apparaten en programma’s geschikt en veilig zijn voor het gebruik van MijnFertiCoach. 

Wees je ervan bewust dat je zelf op eigen kosten zorg moet dragen voor de noodzakelijke 

apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding voor het gebruik van 

MijnFertiCoach; 

▪ MijnFertiCoach niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met 

toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden; 

▪ MijnFertiCoach niet zonder schriftelijke toestemming van Ferring te gebruiken voor 

commerciële activiteiten of activiteiten die niet staan beschreven in deze 

gebruikersvoorwaarden; 

▪ niet op een zodanige wijze gebruik te maken van MijnFertiCoach dat de (juiste) werking 

daarvan wordt verhinderd of inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt 

toegebracht aan (de rechten van) Ferring, MijnFertiCoach of derden; 

▪ ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens die je via MijnFertiCoach verstrekt of 

plaatst juist, compleet en accuraat is en dat je ons onmiddellijke zult informeren over 
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wijzigingen van dergelijke gegevens, waaronder door de gegevens in jouw account te 

actualiseren; 

▪ geen virussen via MijnFertiCoach te verspreiden dan wel op andere manieren apparaten 

of systemen van Ferring of andere gebruikers van MijnFertiCoach te verstoren;  

▪ alle aanwijzingen en voorschriften van Ferring voor het gebruik van MijnFertiCoach op te 

volgen. 

Als er naar het oordeel van Ferring aanwijzingen zijn dat je in strijd handelt met deze 

gebruiksvoorwaarden, hebben we het recht alle maatregelen te treffen die wij nodig achten, 

waaronder maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van jouw toegang tot MijnFertiCoach 

en het verhalen van eventuele schade of kosten. 

VRIJWARING MEDISCHE DIENSTEN 

Het doel van MijnFertiCoach is ondersteuning te bieden bij het verbeteren van voedings- en 

leefstijlgewoonten en gezondheid gerelateerde informatie beschikbaar te maken. MijnFertiCoach 

kan echter geen gezondheid gerelateerde verbeteringen of resultaten garanderen. Jouw gebruik 

van MijnFertiCoach en alle informatie, materialen, schattingen en suggesties in MijnFertiCoach zijn 

voor jouw eigen risico. We geven geen enkele garantie voor of vrijwaring tegen de nauwkeurigheid 

van gegevens, informatie, materialen, schattingen en suggesties die we via MijnFertiCoach aan 

jou kunnen verstrekken. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Ferring geen professionele 

zorgverlener is en niet betrokken is bij het stellen van diagnoses of onderzoek naar of de 

behandeling van medische aandoeningen van welke aard dan ook. MijnFertiCoach heeft slechts 

een ondersteunend karakter en biedt geen vervanging voor het oordeel van een professionele 

zorgverlener. We adviseren je om altijd een arts te raadplegen voor medisch advies. Het oordeel 

en advies van je arts is leidend. Je stemt ermee in dat je op vrijwillige basis en voor eigen rekening 

en risico gebruik maakt van MijnFertiCoach en deelneemt aan de activiteiten die volgen uit 

MijnFertiCoach. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE 

Alle intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten op MijnFertiCoach en alle inhoud en 

materialen van MijnFertiCoach, waaronder de onderliggende software, gegevens en afbeeldingen, 

berusten uitsluitend en exclusief bij Ferring. Alle rechten worden voorbehouden.  

Ferring verleent je een persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie 

voor toegang tot en gebruik van MijnFertiCoach op jouw smartphone of tablet voor persoonlijke en 

niet-commerciële doeleinden in overstemming met deze gebruiksvoorwaarden.  

Het reproduceren, kopiëren, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, maken van afgeleide 

producten, vermenigvuldigen, weergeven, afbeelden, uitvoeren, publiceren, distribueren, 

verspreiden, verzenden, uitzenden of in omloop brengen voor/aan derden (inclusief het weergeven 

of distribueren van het materiaal met behulp van een website van derden) van (de onderdelen van) 

MijnFertiCoach of de inhoud daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Ferring. 

Ferring is te allen tijde bevoegd jou het gebruik van MijnFertiCoach te ontzeggen door de licentie 

te beëindigen, jouw gebruik van MijnFertiCoach te beperken of de toegang tot MijnFertiCoach 

geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Wij zullen je hierover op passende wijze 

informeren. 
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DISCLAIMER MET BETREKKING TOT GARANTIE  

MijnFertiCoach wordt in de huidige staat geleverd ("as is"). Voor zover is toegestaan onder 

toepasselijk recht, wijst Ferring alle garanties af van welke aard dan ook, uitdrukkelijk dan wel 

impliciet, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties ten aanzien van titel, 

verhandelbaarheid, niet inbreuk maken op enig recht, het vrij zijn van computervirussen of 

soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden en geschiktheid voor een bepaald doel. Ferring 

biedt geen garantie dat de functies van MijnFertiCoach voldoen aan alle eventuele vereisten of 

behoeften die je hebt, dat MijnFertiCoach foutloos, probleemloos of ononderbroken werkt, dat 

eventuele defecten of fouten in MijnFertiCoach zullen worden verholpen, dat MijnFertiCoach 

compatibel is met alle platforms en dat alle verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.  

Wij hebben te allen tijde het recht om MijnFertiCoach aan te passen of uit te breiden of gegevens 

te wijzigen of te verwijderen. We kunnen ook op elk moment stoppen met het beheren van (een 

deel van) MijnFertiCoach of bepaalde functies van MijnFertiCoach uitschakelen. Jouw gebruik van 

MijnFertiCoach geeft jou geen recht op voortdurende levering of beschikbaarheid van 

MijnFertiCoach. Elke wijziging of verwijdering van MijnFertiCoach of van specifieke kenmerken zal 

geheel naar eigen inzicht gebeuren zonder jou daarvan op de hoogte te stellen en zonder enige 

verplichting of aansprakelijkheid aan jou. 

PRIVACY 

Wij respecteren jouw privacy en neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus. We 

zetten ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt bij het gebruiken van 

MijnFertiCoach te beveiligen en met zorg te bewaren. De persoonsgegevens die met 

MijnFertiCoach worden verzameld worden gebruikt zoals beschreven in onze data-privacy 

statement. Lees de data privacy statement goed voordat je MijnFertiCoach gebruikt. 

MijnFertiCoach is ontwikkeld en wordt aangeboden door Ferring. Als aanbieder van MijnFertiCoach 

wordt Ferring onder Europese privacywetgeving beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke 

voor de verwerking van jouw persoonsgegevens met MijnFertiCoach. Ferring zal echter geen 

toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en heeft het verwerken, opslaan en anonimiseren van 

je gegevens uitbesteed aan 23G. Jouw persoonsgegevens worden door 23G verzameld, verwerkt 

en geanonimiseerd voor het aanbieden van MijnFertiCoach en het persoonlijke 

coachingsprogramma, en het analyseren van je persoonsgegevens en de resultaten van 

MijnFertiCoach. Anonieme gegevens die niet naar jou herleidbaar zijn kunnen worden gebruikt 

door voor wetenschappelijk onderzoek nadat een onafhankelijke wetenschappelijke commissie dit 

heeft goedgekeurd. Lees de privacyverklaring voor meer informatie over hoe Ferring 

MijnFertiCoach aanbiedt en hoe jouw persoonsgegeven worden gebruikt en beschermd.  

AANSPRAKELIJKHEID 

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, sluit Ferring aansprakelijkheid uit voor 

eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik of misbruik door jou of een derde 

van MijnFertiCoach. Ferring is niet aansprakelijk voor de (juistheid van) informatie, bijdragen en 

andere uitingen die jij of een derde via MijnFertiCoach verstrekt of plaatst. In geen enkel geval 

aanvaardt Ferring aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade (waaronder maar niet beperkt 

tot verlies van gegevens of gebruiksmogelijkheden of onderbreking van bedrijfsactiviteiten) of 

gederfde winst, op welke wijze dan ook veroorzaakt en ongeacht de rechtsgrond van deze schade, 

contractueel of uit onrechtmatige daad, zelfs als voor de mogelijkheid op een dergelijke schade 

voortvloeiend uit het gebruik van MijnFertiCoach is gewaarschuwd. Indien de beperking van 

aansprakelijkheid uitgesloten is of beperkt wordt onder toepasselijk recht, zal Ferring gerechtigd 

blijven, voor zover mogelijk, zich te beroepen op de beperking van haar aansprakelijkheid onder 

deze voorwaarden en het toepasselijk recht.  
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VRIJWARING 

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, ga je ermee akkoord om Ferring, aan 

Ferring gelieerde ondernemingen, werknemers, directeuren en leveranciers schadeloos te stellen, 

te vrijwaren en te verdedigen van en tegen alle claims, verliezen, verplichtingen, uitgaven, schade 

en kosten die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met de gegevens en informatie 

die je verstrekt of plaats in MijnFertiCoach, jouw gebruik van MijnFertiCoach, jouw gedrag in 

verband met MijnFertiCoach of met andere gebruikers of een schending van deze 

gebruiksvoorwaarden, toepasselijke wetgeving of de rechten van derden.  

WEBSITES EN APPS VAN DERDE PARTIJEN 

MijnFertiCoach verstrekt mogelijk koppelingen of verwijzingen naar websites en applicaties die 

door derde partijen worden geëxploiteerd. Ferring monitort of controleert dergelijke websites en 

applicaties niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of werkwijzen van deze 

websites en applicaties. Als je (via MijnFertiCoach) naar dergelijke websites en applicaties van 

derde partijen gaat, dan doe je dat op eigen risico. We raden je aan om de gebruiksvoorwaarden 

en de privacyverklaring van deze derde partijen goed te lezen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord 

dat Ferring niet aansprakelijk is voor eventuele schade of verlies als gevolg van jouw gebruik van 

een website of applicatie van een derde partij. 

TOEPASSELIJK RECHT 

Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend onderworpen aan 

Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met MijnFertiCoach en/of deze 

gebruiksvoorwaarden ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.  

DEELBAARHEID 

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar 

wordt verklaard, blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden geldig en afdwingbaar.  

VRAGEN EN OPMERKINGEN 

Indien je vragen of opmerkingen hebt over MijnFertiCoach of deze gebruiksvoorwaarden, neem 

dan gerust contact met ons op via help@mijnferticoach.com. 
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