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Algemeen 
Ster in Zorg, verleent hierbij toegang tot de websites sterinzorg.nl en sterinzorg.podia.com en 
publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘’Ster in Zorg’ en derden 
zijn aangeleverd. ‘Ster in Zorg’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te 
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.  

 Beperkte aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen 
enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op 
deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud 
van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De 
resultaten van de diensten van ‘Ster in Zorg zullen van persoon tot persoon verschillen. In het 
algemeen krijg je uit een training- of coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in 
investeert.  

 Auteursrechten 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Ster in Zorg’ 
informatie en/ of tekst van deze website of trainingen te kopiëren, te verspreiden, te publiceren 
en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij 
‘Ster in Zorg’ . 

 
Disclaimer workshops/ masterclasses/ trainingen 
Bij het samenstellen van de diensten is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin 
opgenomen informatie. De auteur en haar onderneming kunnen in geen enkel geval aansprakelijk of 
verantwoordelijk gesteld worden door geen enkele persoon of onderneming voor de informatie die 
er in de dienstverlening/ producten van Ster in Zorg staat. De lezer accepteert alle risico’s op elk 
letsel, verlies of schade dat, direct of indirect, komt door of wordt beweerd dat komt door het 
gebruiken van welke informatie dan ook. Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich richten tot 
info@sterinzorg.nl 
 
 
Medische disclaimer  
De informatie (teksten/video/geluidsbestanden) zijn om de lezer/kijker te informeren en dient alleen 
voor informatieve doeleinden. Het is op geen enkele wijze bedoeld om medisch of professioneel 
advies te geven.  
Raadpleeg uw (huis)arts voordat u actief gebruik maakt van ontspanningstherapie/ hypnotherapie 
indien u geestelijke en of mentale problemen ervaart. Het doel van de informatie is om mensen voor 
te lichten over de mogelijkheden die er zijn. De informatie op de sites is bedoeld voor algemeen 
advies en tips te geven en uitdrukkelijk niet om advies te geven in individuele situaties. 
Op deze websites worden geen gezondheidsclaims geuit. De informatie zal niet bijdragen aan het 
genezen, helen of corrigeren van een ziekte, of medische aandoening. De auteur is geen arts. De 
informatie is verzameld uit vele verschillende bronnen en verzameld door persoonlijke ervaringen.  
Gelieve uw (natuur)arts te raadplegen indien u persoonlijke advies nodig heeft. 
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