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SomnoMed impressum 
Voorwoord 

SomnoMed is een particuliere, neutrale, internationaal actieve fabrikant van medische hulpmiddelen. Haar 
prestaties staan onder toezicht van autoriteiten wereldwijd en zijn gecertificeerd door internationale 
certificeringsorganisaties. Dit verplicht SomnoMed om de bevoegde autoriteiten toegang te verlenen voor 
controles van haar bedrijfsactiviteiten en om haar werkmethoden af te stemmen op erkende regelgeving en 
standaardvereisten. Indien dergelijke voorschriften of normen ontbreken, definieert SomnoMed haar eigen 
richtlijnen. 

In de EU, Zwitserland en Groot-Brittannië wordt SomnoMed vertegenwoordigd door SomnoMed AG en haar 
dochterondernemingen. Deze worden hierna aangeduid met 'SomnoMed'. 

Verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

SomnoMed AG 
(hierna 'SomnoMed' genoemd) 
Steinhauserstrasse 74 
6300 Zug, Switzerland 
Telefoonnummer: +41 (0) 41 501 46 40  
Fax: +41 (0) 41 501 46 42  
E-mail: info@somnomed.com  
Website: http://www.somnomed.com  

Handelsregistratienummer: CHE-113.950.331 

Handelsregistratieautoriteit: Zug/Zwitserland 

Functionaris voor gegevensbescherming: EUDataProtection@somnomed.com 

Status: 26-07-2022 

Auteursrecht en handelsmerkrechten  

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd door SomnoMed®. Het downloaden of afdrukken van 
afzonderlijke secties is alleen toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat noch de 
auteursrechtvermeldingen noch andere wettelijk beschermde aanduidingen worden gewist. 

Disclaimer 

SomnoMed verlengt geen enkele garantie voor de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, juistheid, 
betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. 

Aansprakelijkheidsclaims tegen SomnoMed zijn uitgesloten van schade van materiële of immateriële aard, die is 
veroorzaakt door toegang tot of gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de 
verbinding of technische storingen. 

Alle aanbiedingen zijn niet bindend. SomnoMed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de volledige 
aanbieding te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder aparte aankondiging of om de publicatie tijdelijk 
of volledig stop te zetten. 

Productinformatie 

Alle medische informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het vervangt geen consultatie van een 
erkend arts of van een lid van de gezondheidszorgberoepen. 

De producten die op deze website worden beschreven, zijn niet in alle landen verkrijgbaar. De producten zijn in 
overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 2017 
betreffende medische hulpmiddelen. 

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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Aansprakelijkheid voor links 

Referenties en links naar externe websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. We wijzen elke 
aansprakelijkheid voor dergelijke websites af. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico 
van de gebruiker.  

Gegevensprivacy 

Gebaseerd op VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en betreffende de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), heeft elke persoon recht op bescherming van diens privacy en bescherming 
tegen misbruik van diens persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan deze voorschriften. Persoonsgegevens 
worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden. 

In nauwe samenwerking met onze hostingaanbieders streven we ernaar de databases zo goed mogelijk te 
beschermen tegen externe toegang, verlies, misbruik of vervalsing. 

Wanneer onze websites worden geopend, worden de volgende gegevens opgeslagen in logbestanden: IP-adres, 
datum, tijd, browserzoekopdracht en algemeen verzonden informatie over het besturingssysteem en de 
browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses, zodat trends kunnen 
worden vastgesteld door middel waarvan we onze aanbiedingen kunnen verbeteren.  
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