Disclaimer
Disclaimer voor www.coachingheftineigenhanden.nl

Welkom op onze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze
disclaimer en de daarop vermelde voorwaarden. Mocht u hier om welke redenen ook niet
mee akkoord zijn vragen wij u niet langer gebruik te maken van deze website(s).
Coachingspraktijk (H)EFT in eigen handen (Kamer van Koophandel: 65062337), hierna te
noemen (H)EFT in eigen handen, verleent u hierbij toegang tot
www.coachingheftineigenhanden.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten,
afbeeldingen en andere materialen.
(H)EFT in eigen handen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om
een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van
een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
(H)EFT in eigen handen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van (H)EFT in eigen handen.
U blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor deelname aan de (gratis) EFT sessies
welke op de site worden aangeboden.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
✓ (H)EFT in eigen handen is actief als aanbieder van holistisch coaching, Access bars,
EFT coaching, intuïtieve begeleiding, workshops, wandelingen en trainingen op het
gebied van persoonlijke groei, zingeving.
✓ Alleen individuele en curatieve therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit de
aanvullende zorgverzekering en erkent door de beroepsorganisatie.
De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. (H)EFT
in eigen handen doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of
onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. (H)EFT in eigen handen oefent
hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over
gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met
ons op via het contactformulier.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
(H)EFT in eigen handen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij (H)EFT in
eigen handen en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van (H)EFT in eigen handen, behoudens en slechts voor zover
anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke
materialen anders aangegeven is.

Gebruiksvoorwaarden:
✓ Alle informatie op deze webpagina bevat algemene informatie en is bedoeld voor
persoonlijk en algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in
om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te
laten zijn.
✓ Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier
dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
informatie op deze website.
✓ Alle op deze website vermelde informatie en/of materiaal behoort uitsluitend toe
aan ons. Hiertoe inbegrepen behoren het ontwerp, lay-out, logo’s, foto’s en
grafische weergaves. Het kopiëren of gebruiken hiervan dan wel het gebruik van
de website in het algemeen zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming
van ons te hebben verkregen, is ten strengste en bij wet verboden.
✓ U kunt deze websites bezoeken zonder ons mede te delen wie u bent of enige
informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie
van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te
plaatsen of een inschrijving vast te leggen. Hiervoor hanteren wij ons
privacyreglement conform de Wet AVG (per 25 mei 2018).
✓ De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze
webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) nietbeschikbaarheid.
✓ Het auteursrecht op deze website berust bij (H)EFT in eigen handen of bij derden
welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan
coachingheftineigenhanden.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen
toegestaan na voorafgaande toestemming door (H)EFT in eigen handen.
✓ Verwijzingen naar andere website(s) welke op onze pagina’s vermeld staan zijn
uitsluitend bedoeld ter informatie verstrekking. Wij nemen hiervoor geen enkele
verantwoording en u gaat hiermee akkoord in de gevallen waarvan u gebruikt
maakt van links en/of doorverwijzingen.
✓ Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de
beroepsorganisatie.
Overig
✓ Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is mede via de
ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd
Onder voorbehoud van alle rechten.
Praktijk HEFT in eigen handen

