DISCLAIMER
Algemeen

Gerelateerde internetsites

Het onderstaande is van toepassing zowel op
alle bezoeken aan en het gebruik van deze
internetsite (www.yourhealthymind.nl), als op
alle informatie en gegevens die op of door
middel van deze website worden
aangeboden. Voor algemene voorwaarden
en privacyverklaring verwijst
YOURHEALTHYMIND u naar de website.

Deze website kan links bevatten naar andere
websites, die niet worden beheerd door of
onder zeggenschap staan van
YOURHEALTHYMIND. Deze links zijn
uitsluitend opgenomen in het kader van de
dienstverlening en impliceren geen relatie
met of goedkeuring door
YOURHEALTHYMIND. YOURHEALTHYMIND
is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk
voor de inhoud dan wel specifieke gegevens
of informatie van websites die een link
hebben opgenomen naar deze website of
waarvan een link op deze website is
opgenomen.

Informatie en aansprakelijkheid
Alle producten en diensten die
YOURHEALTHYMIND aanbiedt zijn door haar
ontwikkeld voor educatieve en informatieve
doeleinden, eventueel met een reservering
als gevolg. Niets uit alle informatie, diensten
en producten die YOURHEALTHYMIND
aanbiedt op de website, is een belofte of
garantie voor specifieke resultaten.
YOURHEALTHYMIND biedt geen financiële,
juridische, medische, of fiscale adviezen. Het
maken van beslissingen op basis van de door
YOURHEALTHYMIND gepresenteerde
programma’s, producten, evenementen,
diensten, website en social media (Instagram,
Facebook en LinkedIn), gebeurt vrijwillig en
onder volledige verantwoordelijkheid van de
deelnemer. YOURHEALTHYMIND adviseert
om contact op te nemen met je arts,
accountant, advocaat of professionele
adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat
ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren
die consequenties kunnen hebben in welke
vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan
YOURHEALTHYMIND aansprakelijk worden
gehouden voor jouw beslissingen, acties en
resultaten, op welk moment dan ook en
onder alle omstandigheden. Hoewel
YOURHEALTHYMIND met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid
en de volledigheid van de op de website
verstrekte gegevens en informatie, garandeert
zij niet dat deze gegevens en informatie vrij
zijn van fouten of onvolkomenheden.
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Auteursrecht en intellectuele
eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij
YOURHEALTHYMIND of bij derden, die met
toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar
hebben gesteld aan YOURHEALTHYMIND.
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is
alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming door YOURHEALTHYMIND.
YOURHEALTHYMIND behoudt zich het recht
voor deze disclaimer naar eigen inzicht te
wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze
pagina worden gepubliceerd en zijn met
onmiddellijke ingang van kracht.
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