
Algemene voorwaarden Walk & Talk 
 
 

1. Contact: 

Indien u vragen heeft over een wandeling in het kader van uw gezondheid, verzoeken wij u 
contact op te nemen met uw behandelaar of transplantatie verpleegkundige. 
 
Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met: info.nl@chiesi.com 

Deze website is een initiatief van Chiesi Pharmaceuticals B.V. in samenwerking met 
Amsterdam UMC. 

 

2. Disclaimer: 

Copyright 2020, Chiesi Pharmaceuticals B.V. 
 
De website met internetadres www.walk-talk.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, 
is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke 
ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website 
berusten bij Chiesi Pharmaceuticals B.V. te Schiphol. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt al 
haar rechten voor. Zonder toestemming is gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging 
en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiesi Pharmaceuticals 
B.V. verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u 
indienen via info.nl@chiesi.com . 
 
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van 
de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de 
tekst. Chiesi Pharmaceuticals B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen 
van onvolledigheid of onjuistheid. Chiesi Pharmaceuticals B.V. behoudt te allen tijde het 
recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te 
vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. 

 

3. Cookies: 

Chiesi Pharmaceuticals B.V. maakt op deze website gebruik van cookies. In deze 
cookieverklaring leest u meer over cookies en over de manier waarop Chiesi deze toepast. 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele 
telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken, 
andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere 
gebruikservaring aan te bieden. 
 
Bezoekers van http://www.walk-talk.nl/ bekijken onze pagina’s anoniem. De cookies die 
Chiesi Pharmaceuticals B.V. plaatst, bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als 
individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies door Chiesi Pharmaceuticals 



B.V. (of derden) wordt verzameld, gebruiken wij voor de volgende toepassingen: 
• Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de Walk-talk website te 
vergemakkelijken. 
• Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Walk-talk website te analyseren. 
Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen 
ontstaan. 
 
De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw 
browserinstellingen wijzigen en alle cookies weigeren of de vraag krijgen om ze al dan niet te 
accepteren. 

  

	


