
 

 

Als je mijn blog leest, ga ik er vanuit dat je akkoord bent met onderstaande disclaimer. 

 

Inhoud 

De artikels op deze website of blog zijn geschreven vanuit mijn eigen ervaring. Ik maak geen reclame, 

tenzij in het artikel staat vermeld dat het om een samenwerking of een gesponsord artikel gaat.  Ik 

ben niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. 

De artikels zijn met zorg geschreven, maar het kan voorkomen dat er foutjes in staan of dat de 

informatie niet compleet is. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele informatie die niet goed, 

volledig of correct is, hoewel ik probeer zoveel mogelijk mijn informatie te checken met 

wetenschappelijke bronnen. 

De informatie gegeven op deze website of blog mag en kan niet behandeld worden als vervanging 

van professioneel (medisch) advies.  Ga bij klachten altijd eerst langs de dokter.  Het gebruik van tips 

op deze website en blog is op eigen verantwoordelijkheid en voor het risico van de lezer.  Als 

schrijver ben ik niet verantwoordelijk voor schade of risico’s ten gevolge van gebruik of misbruik van 

de informatie op deze website of blog. 

De content op deze website is door mijzelf gemaakt en/of geschreven, deze content mag niet zonder 

toestemming vooraf worden overgenomen dan wel ergens anders worden gepubliceerd. Content, 

teksten of quotes die overgenomen zijn van andere bronnen, hebben dus steeds een referentie naar 

de originele bron.   

Foto’s op deze website zijn steeds eigen materiaal en mogen niet zonder toestemming vooraf 

worden overgenomen dan wel ergens anders worden gepubliceerd. 

De informatie op deze website of blog kan op elk moment gewijzigd worden.  Aan de inhoud ervan 

kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 

Reacties 

Reacties kunnen worden gewijzigd of verwijderd als dit nodig is. Deze kunnen worden verwijderd als 

deze kwetsend overkomen of wanneer er links in staan naar andere niet relevante websites voor 

reclame. 

 

Nog vragen over de disclaimer ? Neem gerust contact op via de contact-pagina. 

  

 


