
 

 

B-force - Aanvullende voorwaarden 

 

Disclaimer 
 

Borstkankervereniging Nederland (Kamer van Koophandel 40343101), hierna te noemen 

BVN, verleent je hierbij toegang tot www.bforce.nl. BVN behoudt zich daarbij het recht voor 

op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover 

mededeling te hoeven doen. 

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Ondanks het feit dat de website met 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan BVN geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aangeboden 

informatieteksten. Daar waar medische informatie voorkomt op de website, moet beschouwd 

worden als algemene informatie, waar niet zonder meer medische conclusies voor een 

individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van jouw 

eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met je arts of andere professionele 

hulpverlener. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of 

aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder 

voorafgaande mededeling van BVN. 

 

Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. 

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op www.bforce.nl liggen bij 

BVN en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is 

niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BVN, behoudens en slechts voor zover 

anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke 

materialen anders aangegeven is. 

 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of 

interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in 

een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst 

van het materiaal. 

 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de 

ICTRechtdisclaimergenerator gegenereerd. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij je 

naar de gebruikersovereenkomst.   

http://www.bforce.nl/
http://www.bforce.nl/
https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/documenten/


 

 

Privacyverklaring 
 

B-force is een instrument van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Via B-force zetten we 

jouw kennis en ervaring in voor iedereen die met borstkanker te maken krijgt. Natuurlijk  

respecteren we daarbij je privacy zo veel mogelijk. In deze verklaring leggen we uit welke 

gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten jij hebt. 

 

Gegevens bij registratie 

Bij deelname vragen we je om je te registreren met een e-mailadres. Je e-mailadres 

gebruiken we alleen om je te informeren wanneer er een nieuwe vraag uitstaat, over 

resultaten van B-force of voor systeemberichten (als er bijvoorbeeld storingen zijn). 

 

Gegevens bij insturen ervaring 

Als je een ervaring instuurt, wordt de inhoud daarvan doorgegeven aan B-force. Wij kunnen 

dan jouw ervaring koppelen aan die van anderen en zo de (geanonimiseerde) rapportages 

en bevindingen samenstellen. Je e-mailadres wordt daarbij losgekoppeld. 

 

Gegevens bij websitebezoek 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name 

het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een 

bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van 

bezoeken klikgedrag op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is 

een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 

door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij 

onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het 

gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel 

dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

 

Beveiliging van gegevens 

Voor het verzamelen van de gegevens, maken wij gebruik van het systeem Survey Monkey. 

Op de website van Survey Monkey vind je het privacy beleid en beveiligingsverklaring. 

 

Onze verwerking van persoonsgegevens via B-force is aangemeld bij het College 

bescherming persoonsgegevens onder nummer m1522309. 

 

Verwijdering van gegevens 

Indien je je deelname aan B-force wilt beëindigen, vragen we je daarover contact op te 

nemen met bforce@borstkanker.nl. 

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

mailto:bforce@borstkanker.nl


 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

 

  



 

 

Gebruiksvoorwaarden 
 

B-force is een instrument van Borstkankervereniging Nederland. Via B-force zetten we jouw 

kennis en ervaring in voor iedereen die met borstkanker te maken krijgt. Omdat borstkanker 

een gevoelig onderwerp is, stellen wij wel een aantal regels aan het gebruik van B-force. 

Deze vind je hieronder. Door mee te doen, ga je hiermee akkoord. 

 

Op B-force publiceren we vragen waar we jouw kennis en ervaring bij nodig hebben. We 

verwerken jouw antwoorden tezamen met de antwoorden van anderen tot rapportages, 

persberichten en andere publicaties. 

 

Bij onze publicaties noemen we je naam niet en de daarin genoemde resultaten zijn in 

principe nooit herleidbaar naar individuen. BVN doet haar uiterste best persoonlijke details te 

verwijderen maar het is primair jouw verantwoordelijkheid dat je geen details opneemt die je 

alsnog kunnen identificeren. 

 

Wees zo compleet en eerlijk mogelijk. Meestal gebruikt B-force meerkeuzevragen maar als 

een vraag ruimte biedt voor een reactie in je eigen woorden, gebruik dan zo min mogelijk 

woorden en geen schuttingtaal of andere ongepaste inhoud. 

 

Schend geen privacy van anderen. We zoeken jouw eigen ervaring. Wil je namens een 

ander reageren (bijvoorbeeld omdat die zelf niet tot reageren in staat is) dan verklaar je 

toestemming van die ander te hebben om diens kennis of ervaring bij te dragen. 

 

Om aan de slag te kunnen met je antwoorden vraagt B-force je om enkele aanvullende 

gegevens. Zowel deze gegevens als de antwoorden die je geeft, worden alleen gelezen door 

medewerkers van B-force die aan strikte geheimhouding zijn gebonden. 

 

Deelnemen aan B-force betekent dat je automatisch bericht krijgt via een e-mail wanneer 

BVN een nieuwe vraag uitzet. Uiteraard kun je aangeven dat je geen e-mails wilt ontvangen. 

Je kunt je deelname aan B-force op ieder moment opheffen. Wij blijven dan echter 

gerechtigd je oude bijdragen te gebruiken in rapporten, maar ook die zullen nooit herleidbaar 

naar personen zijn. 

 

B-force doet haar best de website continu beschikbaar te laten zijn maar kan daarover geen 

garanties bieden. Als er storingen of onderhoud optreden, doen wij ons best je hierover te 

informeren via www.borstkanker.nl.  

 

B-force houdt je op de hoogte van de resultaten. Ook hierover ontvang je bij deelname een 

e-mail op het adres dat je hebt opgegeven. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-

mails. Je e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. 

 

 

 

Utrecht, augustus 2020 

http://www.borstkanker.nl/

