
 

 

Algemene voorwaarden 

Deelname aan online programma 

Privacy 
Ik respecteer jouw privacy en zal daar zorgvuldig mee omgaan. Zie privacy document.  

Akkoord  
Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden door  ‘ik ga akkoord’ aan te klikken bij 
aanschaf van het online product.  

Deelname 
Je begrijpt dat ik geen arts, psychiater of therapeut van jou ben door deel te nemen aan dit 
programma.  
Deelname aan dit programma zal geen ziekte voorkomen, behandelen of een diagnose voor 
een bepaalde ziekte stellen.  
Met gezondheidsklachten dien je naar je huisarts of aangewezen zorgprofessional te gaan 
voor nadere behandeling en diagnose.  
Resultaat naar aanleiding van het programma is afhankelijk van je eigen inzet.  

Garantie  
Je begrijpt dat ik je geen enkele garantie over de uitkomst van het volgen van dit programma 
kan geven. Je moet je eigen leefstijlkeuzes maken, gebaseerd op je eigen persoonlijke 
doelen, gezondheid en verlangens.  
De inhoud van dit programma is niet bedoeld als medisch advies en zal ook niet gebruikt 
moeten worden ter vervanging van medisch advies.  

Wijzigingen 
Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen aan de online cursus, zowel qua prijs als 
qua inhoud.  
De prijs bij levering van het product zal niet meer aangepast worden en daarvoor geldt de 
prijs op dat moment op de website.  

Kopieren 
De materialen verkregen in het programma mogen niet gedeeld, gekopieerd of op een 
andere manier aan derden worden getoond. De materialen zijn alleen voor jou beschikbaar.  

Verantwoordelijkheid 
Het programma is ontwikkeld voor onderwijs- en informatieve doeleinden. Als deelnemer ben 
je zelf voor 100% verantwoordelijk voor je vooruitgang en resultaat naar aanleiding van het 



volgen van het programma.  
Deelname aan het programma is op eigen risico.  

Annuleren:  
Mocht je na 2 weken niet tevreden zijn over de inhoud van het programma, dan kan je een 
deel van je geld terugkrijgen. Je behoudt dan geen toegang meer tot de materialen en 
verdere online cursus. 

Vragen of zorgen naar aanleiding van dit document kunnen worden gestuurd naar 
info@centrumvoorkinderwens.nl  

	


