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WETTELIJKE VERMELDINGEN

De website www.theskinpractice.be (de "Website") wordt uitgegeven door
Immoderm BV, ondernemingsnummer 0720.966.554 (RPR Brussel), waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te Minervalei 6, 1150 Brussel (de "Uitgever"), in
naam en voor rekening van de artsen (elk afzonderlijk een "Arts", en samen de
"Artsen" of "Wij") die werkzaam zijn binnen de dokterspraktijk The Skin Practice,
gevestigd te Minervalei 6, 1150 Brussel (de "Praktijk").
De Website wordt gehost door COMBELL ("de Host").
De Praktijk is een feitelijke vereniging, zonder rechtspersoonlijkheid. De Artsen
oefenen hun activiteiten binnen de Praktijk uit ten persoonlijke titel, desgevallend
via een medisch bedrijf zoals vermeld op hun profiel, onder hun eigen individuele
verantwoordelijkheid. Er is geen solidariteit, noch actief, noch passief, tussen
artsen of met de Uitgever.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de informatie vermeld op de site, het
gebruik en de gevolgen ervan, onder voorbehoud van dwingende wettelijke
bepalingen.
Alle informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene aard, met
als enig doel de patiënten te informeren over de Dokterspraktijk van de Artsen. Het
houdt allerminst een medisch advies en een individuele consultatie door een Arts
in, en kan dit ook niet vervangen. We kunnen niet garanderen dat deze informatie
volledig of bijgewerkt is om de constante evolutie van de geneeskunde te
weerspiegelen.
De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar wordt verwezen, kunnen
gedekt zijn door rechten, meer bepaald intellectuele eigendomsrechten, van
derden, en elke vermelding of elk gebruik van deze informatie is onverminderd en
onder alle voorbehoud van deze rechten.
De foto's die op de Website worden gepubliceerd, dienen slechts ter illustratie. Ze
geven geen werkelijke patiënten of behandelingen weer, en deze foto's geven niet
de resultaten weer die patiënten zouden kunnen verwachten van de Arts die
gebruik maakt van de diensten en technieken die ze illustreren.
Afspraken voor een consultatie door een Arts kunnen telefonisch worden gemaakt
via het nummer 02/315.12.40 of, desgevallend voor sommige Artsen, online.
Het contact e-mailadres info@theskinpractice.be
kan gebruikt worden voor
algemene vragen. Dit adres is niet bedoeld voor medisch advies of dringende
verzoeken. Elke communicatie van en naar dit adres valt niet onder het medisch
beroepsgeheim en wij kunnen de vertrouwelijkheid ervan niet garanderen.
Elke afspraak kan worden verplaatst of geannuleerd door ons minstens één werkdag
op voorhand telefonisch of via mail op de hoogte te brengen. Elke laattijdige
annulering of niet-aanwezigheid op een afspraak kan aanleiding geven tot een
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redelijke vergoeding, een forfaitair bedrag ten belope van 50€
behalve in
bijzondere omstandigheden die door de patiënt naar het redelijke oordeel van de
Arts gerechtvaardigd moeten worden, zoals ziekte of invaliditeit van de patiënt of
van een familielid, of een ander geval van overmacht.
De consultaties van de Artsen vallen onder het beroepsgeheim waartoe zij
gehouden zijn, onder de voorwaarden en met inachtneming van de uitzonderingen
die de wet of hun deontologie voorschrijven. Elke Arts verwerkt uw gegevens, meer
bepaald uw gezondheidsgegevens, met inachtneming van het medisch geheim, de
algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) en uw rechten.
Als patiënt geniet U van de rechten, voorgeschreven door de wet van 22 augustus
2002 betreffende de rechten van de patiënt, meer bepaald de vrije keuze van een
Arts, de vrije en geïnformeerde toestemming of informatie, die kunnen worden
uitgeoefend in overeenstemming met deze wet. Als u vragen of klachten heeft over
uw rechten, kunt u contact opnemen met de Federale Bemiddelingsdienst "Rechten
van de Patiënt".
Je hebt ook verplichtingen als patiënt, meer bepaald:
- Elk medisch onderzoek of consultatie moet worden vergoed en kan niet worden
gekoppeld aan een resultaatsverbintenis;
- Indien een patiënt een medische afspraak niet tijdig annuleert, kan door de
betrokken arts een redelijke vergoeding worden aangerekend, zoals hierboven
uiteengezet;
- Het is de arts niet verboden om honoraria te vragen voor het louter opstellen van
een document betreffende de gezondheidstoestand van een patiënt (certificaat,
attest, voorschrift, enz.), bij gebrek aan enig lichamelijk onderzoek;
- De afgifte van een document betreffende de gezondheidstoestand van een
patiënt (certificaat, attest, voorschrift, enz.) kan door de arts bij het onderzoek
van de patiënt in rekening worden gebracht als een consultatie.
Elke vraag of klacht van deontologische aard kan worden gericht aan de Orde
waartoe de Arts behoort, zoals vermeld op zijn profiel.

