Disclaimer Denise Boon Voedingsadvies
Mijn website en andere uitingen zijn bedoeld als een bron van informatie en
inspiratie. Ik heb de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze
website onvolledig, onjuist of verouderd is. Ik verstrek de informatie op deze
website zonder enige garantie of waarborg; je kunt dan ook geen rechten
ontlenen aan de informatie die hierop staat. Ook ben ik niet aansprakelijk voor
enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de informatie die je via deze
website hebt verkregen.
Heb je het idee dat er iets niet klopt? Laat het me even weten door me een mailtje
te sturen. Heb je gelijk, dan pas ik het aan en bedank ik je hartelijk.
Algemene voorwaarden
Uiteraard heb ook ik bij Denise Boon Voedingsadvies algemene voorwaarden. Je
kunt ze hier bekijken.
Copyright en intellectuele eigendom
De content op deze site is geschreven door mij, tenzij er nadrukkelijk bij vermeld
staat dat dit niet zo is. In dat geval vermeld ik ook altijd even de bron. Op deze
content rust auteursrecht en intellectuele eigendom.
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke
informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde
voorbehouden aan Denise Boon, dan wel haar licentiegevers.
Je mag niets van deze website zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming
van Denise Boon reproduceren of gebruiken, anders dan het downloaden, en het
bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele
hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Denise Boon
behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.
Abonnement
Ik inspireer je graag met mijn artikelen en / of recepten in de vorm van een
nieuwsbrief. Je kunt t.a.t. je abonnement op de nieuwsbrief, nieuwe artikelen,
recepten en reacties op de website zelf en wel per direct aanmaken, wijzigen of
opzeggen.
Foto's
Voor onze website gebruik ik voornamelijk eigen foto’s en rechtenvrije foto's. Deze
zijn o.a. afkomstig van mijn klanten en fotografen en via de sites: pexels.com,
flaticon.com en unsplash.com.
Verantwoordelijkheid over je gezondheid
Ik ben geen arts of medicus in welke vorm dan ook. Ik ben een therapeut die het
beste wil voor haar cliënten en die er alles aan zal doen om ook de beste zorg en
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advies te geven. Dit doe ik o.a. door me regelmatig te laten bijscholen en door met
collega’s te sparren. Ben je onder behandeling van een arts of heb je specifieke
medische klachten? Laat het je arts en mij even weten. Ga niet zelf dokteren en de
informatie die je op mijn site leest ter vervanging gebruiken van de behandeling
van je arts. Mijn websites en andere uitingen zijn niet bedoeld ter vervanging van
een medisch advies of diagnose en behandeling van specifieke medische
klachten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid.
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