Disclaimer.

Opgesteld jan. 2013

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website.
Toch is het mogelijk dat informatie, die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of
onjuist is.
De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld. Eventuele wijzigingen
kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving
worden aangebracht.
Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming
van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere
rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en
bijzondere schade, evenals voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of
samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij
zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke
schade.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te
raadplegen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van
het gebruik van informatie, die door middel van deze site verkregen is.
Wij raden/adviseren iedereen, recepten, medicatie, behandelmethoden en alle
overige behandelplannen opgesteld door huisartsen, doctoren, psychiaters,
specialisten en alle uit de medische wetenschap voortvloeide disciplines,
nauwkeurig op te volgen. Indien er tijdens een behandeling/sessie toch onverhoopt
enige uitspraak naar voren komt of hierin valt af te leiden over gebruik van
medicatie of behandelmethoden van de door hierboven genoemde disciplines geldt
altijd: volg nauwkeurig de door bovengenoemde artsen en specialisten de
ingeslagen behandelwijze en of methode met de voorgeschreven medicatie of
recepten. Wij willen onder geen enkel beding enige invloed uitoefenen, wat
voortkomt uit de medische wetenschap, met zijn behandelmethoden. Indien de
behandelde persoon/cliënt van mening is, dat deze niet goed zouden aansluiten bij
hun profiel, ziekte of klachten, dienen ze zelf contact op te nemen met
desbetreffende medische zorg en dit voor te leggen aan de betreffend persoon.
Wij raden iedereen aan om voor het starten met gelijk welk dieet,
voedingsprogramma, energetische sessies, alternatieve zorg, in welke denkbare
vorm, pas te starten, na uitvoerig overleg met zijn of haar behandelend arts of
specialist.

Het wel of niet raadplegen voor advies of goedkeuring van bovengenoemde
disciplines, valt volledig voor diegene, die een behandeling wenst, afhankelijk van
de fysieke of geestelijke toestand, waarin de persoon zich ook bevindt.
Hierbij geven we ook duidelijk aan, dat wij ons slechts zien en gezien
wensen/willen worden, als dienstverlening, voor de persoon, die een energetische
behandeling wenst en deze te ondersteunen in, door zijn/haar medegedeelde
diagnose of proces, vastgesteld door artsen of door de persoon in kwestie zelf.
Hierbij doen we afstand van elke denkbare vorm van schade in de breedste zin van
het woord, indien deze mocht ontstaan, tijdens of na de behandeling. Tevens
vrijwaren we ons en beperken ons op voorhand op de hoogte van iedere claim, met
een maximum van €. 50, - .
Elke vorm van aansprakelijkheid, aantijging, schade of iedere vorm van ongewenst
gedrag door de therapeuten en of medewerkers, die verbonden zijn met ons of met
Mariska Oolhorst, dienen direct gemeld te worden en binnen 24 uur per mail of
brief te worden aangeboden aan Mariska Oolhorst. Indien dit wordt verzuimd
wordt, wijzen wij elke schadeclaim af. Aantijgingen die gericht zijn op andere
personen dan tegen Mariska Oolhorst, zullen gericht dienen te worden naar de
persoon in kwestie en hierbij deelt Mariska Oolhorst tevens mede, geen enkele
verantwoording te nemen voor personen in zijn omgeving, wat zij ook mogen doen.
Elke vorm van onpasselijkheid, duizeligheid of toename van ziekte/klachten
lichamelijk of geestelijk tijdens of na de behandeling, wordt gezien als
voortvloeisel van de al bestaande ziektes of klachten en deze zullen en kunnen niet
neergelegd worden bij Mariska Oolhorst. Tevens adviseren wij elke persoon, die
een behandeling heeft ondergaan, bij wat voor klacht of toename hiervan, direct
contact op te nemen met de huisarts of behandelend specialist of welke discipline,
voortkomend uit de medische wereld dan ook. Elk persoon is volledig
verantwoordelijk voor zichzelf.
Voor elk persoon, die een behandeling heeft ondergaan, wordt geadviseerd niet
eerder deel te nemen aan het verkeer, totdat de persoon in kwestie zich weer
volledig goed voelt. Neem pas deel aan het verkeer, in welke vorm dan ook,
wanneer je zeker weet, dat je geen gevaar bent voor jezelf of andere
medeweggebruikers of medemensen. Wanneer een persoon vertrekt na een
behandeling is het altijd volledig voor eigen verantwoordelijkheid om te
vertrekken, bij niet goed voelen, zullen wij in overleg, ten allen tijde een arts
raadplegen en uitnodigen om langs te komen om u te onderzoeken.
Elk persoon die komt voor een behandeling, geeft hierbij aan, door de behandeling
te ondergaan en toe te laten, volledige kennis te hebben genomen van deze
Disclaimer.

Alle informatie op deze website heeft uitsluitend ten doel te informeren. De
informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een
arts, voordat u uw dieet aanpast of begint met een training of oefenprogramma.
Gelinkte internetwebsites,
Aan de gebruiker wordt medegedeeld, dat informatie op websites, waarnaar wordt
gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen
geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige
internetwebsite, die gelinkt is aan deze website. Een link naar een andere website is
uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website
gelinkte internetwebsites, vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden
dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons
het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te
wijzigen dan wel te verwijderen.
Iedere Overeenkomst met welke partij , bedrijf persoon dan ook worden de algemene
voorwaarden toegepast welke de ondertekende en afnemende partij gebruikt.

Bij het ondertekenen van ieder contract door Viva-Gezond dan wel Mariska
Oolhorst als afnemende partij zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Elk contract aangegaan door Viva-gezond dan wel Mariska Oolhorst zullen aan de
strikte wensen en bepalingen van Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst moeten
voldoen voordat er toestemming verleend kan worden tot publicatie. Of dat VivaGezond kan overgaan tot betaling.
Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst claimt, en dit wordt door de tegenpartij
erkent,
eenzijdig het recht bij het niet voldoen van deze wensen en bepalingen het contract
na ondertekening binnen 8 werkdagen te annuleren. Zonder dat de betrokken
partijen enige compensatie kunnen verwachten van de reeds uit gevoerde
werkzaamheden of producten , publicatiemateriaal enz.
Op ieder contract dat Viva-Gezond dan wel Mariska Oolhorst afsluiten zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing.
Op verzoek van bedrijven en personen kunnen deze algemene voorwaarden
toegezonden worden.
Bij het tot stand komen van het contract is de tegenpartij volledig op de hoogte van
onze algemene voorwaarden.

