
Disclaimer - Vrijwaring 
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden 
informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van 
deze disclaimer. 
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer 
wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts en/of specialist te raadplegen 
voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. 
 
Disclaimer & Copyright 
Ik Streef ernaar op deze website juiste en actuele informatie aan te bieden. 
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde 
informatie verouderd of niet (meer) correct is. Voor eventuele onjuistheden 
kan geen verantwoordelijkheid worden genomen. 
Ik ben niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien 
uit het gebruik van gegevens uit deze site en ik wijs hierbij alle 
aansprakelijkheid hiervoor af. Als je extra zekerheid wilt over de praktijk, de 
diensten of de prijzen, neem dan contact op met W. van de Loo-Schalkx. 
  
Gebruik van de website www.kinesiologie-boxtel.nl .                                                                 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling 
van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan  kinesiologie-boxtel er 
niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel 
waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 
  
Links naar andere websites 
Op de website van kinesiologie-boxtel staan links naar websites van derden, wij 
aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor 
de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 
Daaronder valt ook  de wijze waarop die sites omgaan met uw 
(persoons)gegevens (inden van toepassing). Lees hiervoor het privacy beleid, 
de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, 
van de site die u bezoekt. 
  
Informatie gebruiken 
Alle rechten met betrekking tot op deze website aangeboden informatie 
berusten bij kinesiologie-boxtel W.van de Loo-Schalkx . Het is niet toegestaan 
informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze 
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van kinesiologie-boxtel  W.van de Loo-Schalkx.  U 
mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw 
eigen persoonlijk gebruik. 
De Praktijk voor Kinesiologie – Boxtel  W. van de Loo-Schalkx is evenmin 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische 
berichten, als gevolg van het niet of verlaat aankomen, onderschepping of 
manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden 
gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. 

http://www.kinesiologie-boxtel.nl/

