Algemene voorwaarden bij de bedrijfsregistratie op vetleaflet.com
U aanvaardt de volgende algemene voorwaarden wanneer u zich registreert en gebruik maakt van
de website en diensten van vetleaflet.com

1. De website vetleaflet.com en bijhorende diensten wordt aangeboden door, en zijn de eigendom van MedDb nv, Keizersplein 42, 9300 Aalst, België.
2. Deze bedrijfsregistratie op zich houdt geen engagement in van MedDb noch van het geregistreerde bedrijf.
3. Het verwerken van uw bijsluiters start zodra u deze door mailt in een Word formaat naar:
leafletupdate@meddb.be
4. U kunt vanaf heden starten met het doormailen van uw bijsluiters. Indien wij bijkomende
informatie nodig hebben zullen wij u contacteren.
5. De kostprijs voor de publicatie inclusief de omschreven diensten bedragen 80€ per jaar per
product. De aanvangsdatum van een product start bij de datum van publicatie op de website.
6. Een product bevat 3 publieke bijsluiters beschikbaar voor het algemene publiek in het Nederlands, Frans en Duits en 2 wetenschappelijke bijsluiters voor de gezondheidzorgverstrekker in het Nederlands en Frans.
7. Het aantal updates dat u mag doorsturen per product is niet beperkt.
8. De facturatie gebeurt op basis van een telling in de databank. Producten die later worden
toegevoegd worden pro rata gefactureerd.
9. U heeft steeds de mogelijkheid om te stoppen met de publicatie van uw bijsluiters via eenvoudig verzoek naar het e-mail adres: leafletupdate@meddb.be
10. Een verwerkte bijsluiter wordt slechts gepubliceerd en gecommuniceerd naar de artsen en
apothekers indien u deze heeft goedgekeurd
11. Gelieve de website vetleaflet.com te consulteren voor alle informatie aangaande het verwerkingsproces.
Indien u vragen heeft gelieve ons dan te contacteren op het tel nr 053/210848 of via leafletupdate@meddb.be
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