
 
 

 
 

Disclaimer GewichtsbeheersingNU 

 

• Tijdens de (online) begeleiding maak je gebruik van mijn kennis, mijn passie en energie. We 

plannen samen de afspraken in op tijden die voor ons beide schikken. Zelf moet je naast het 

volgen van het de (online) begeleiding voldoende tijd reserveren voor de oefeningen en 

opdrachten die ik je mee geef. Het succes van jouw deelname is grotendeels afhankelijk van 

je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jij je streefgewicht/je doel bereikt. Wel zal 

ik mij inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een gezond eetpatroon te realiseren. 

• Samen zetten we ons in en ik maak samen met jou afspraken om met je hulpvraag aan de 

gang te gaan. In overleg met jou maken we een inschatting van de haalbaarheid, maar ik kan 

geen garantie geven dat het gewenste doel wordt bereikt. 

• De begeleiding van GewichtsbeheersingNU kan het advies van je (huis)arts en/of andere 

behandeltraject(en) niet vervangen. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst je 

behandelend (huis)arts. 

• GewichtsbeheersingNU heeft de informatie op mijn website en cursus met zorg 

samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie fout en/of 

onvolledig is. Ik ben niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen 

ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 

De informatie en aanbevelingen op mijn website en cursus kunnen zonder voorafgaande 

waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik ben niet aansprakelijkheid voor 

eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. 

• Verwijzingen of links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de 

bezoekers van deze website. GewichtsbeheersingNU kan niet garanderen dat de inhoud van 

gelinkte sites correct is. Ik neem dus geen verantwoordelijkheid op mij voor de inhoud van de 

websites waarnaar verwezen wordt/ waarnaar een link is geplaatst. 

• GewichtsbeheersingNU gebruikt ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op je eigen 

computer worden opgeslagen. Cookies onthouden je voorkeuren en je interesses op basis 

van je surfgedrag. Een cookie slaat niet je naam, adres en leeftijd en andere persoonlijke 

gegevens op. 

• Alle rechten van mijn documenten, adviezen, online trainingen, lesmateriaal en 

voorbereidend materiaal daarvan zijn van GewichtsbeheersingNU.  

Mijn geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of 

worden doorverkocht. Jij hebt toegang tot mijn lessen gekocht, dus dat is alleen voor jou.  

 


