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Disclaimer 

 

Gebruik website 

De informatie op deze website is informatief van aard en kan niet worden 

aangemerkt als een advies voor een persoonlijk consult. Er kunnen dan 

ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website 

aangeboden informatie. Praktijk voor Lichaam & Ziel aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het 

gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de 

op de website verstrekte informatie. 

De website van Praktijk voor Lichaam & Ziel bevat verwijzingen en/of 

hyperlinks naar andere websites die niet door Praktijk voor Lichaam & 

Ziel worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de 

gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van 

Praktijk voor Lichaam & Ziel. Praktijk voor Lichaam & Ziel geeft geen 

garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot 

de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. 

 

Digitale Communicatie 

Praktijk voor Lichaam & Ziel, maakt geen gebruik van internetverbinding 

bij het gebruik van de mobiele telefoon. Wij kunnen niet garanderen dat 

aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten, anders 

dan sms berichten, tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of 

verwerking deze elektronische berichten. Zoekt u direct contact met ons, 

doe dit dan bij voorkeur telefonisch op 06-18957609 en laat bij geen 

gehoor een sms bericht achter, dan bellen wij u z.s.m. terug. 

 

Persoonlijk behandelplan 

Praktijk voor Lichaam & Ziel zal zich inzetten om op basis van kennis en 

ervaring een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen in de vooruitgang 

van uw gezondheid. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf of 

voor uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Mochten er, 

ondanks dat complicaties optreden of andere klachten zijn, neem dan per 

direct contact op met een gekwalificeerde arts. 



 

Intellectuele Eigendomsrechten 

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-

commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van 

(delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in 

welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Praktijk voor Lichaam & Ziel niet toegestaan. 

 

Privacy beleid   

 

Algemeen 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en 

consulten met Praktijk voor Lichaam & Ziel. 

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website, 

http://www.anorexia-eetstoornis.nl/ en dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld.  

 

Persoonsgegevens m.b.t consulten 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Deze 

geven wij enkel, met uw voorafgaande toestemming, aan derden door als 

dat nodig is voor het leveren van goede zorg, bijv. voor verwijzingen 

naar andere zorgverleners of therapeuten.  

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. De WGBO vereist 

een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat 

geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor derden. 

 

Persoonsgegevens website 

Bij het gebruiken van onze website(s)verkrijgen wij bepaalde gegevens 

van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken 

uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden 

opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld 

via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of 

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te 

verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden 

gebruiken.  

 

 

http://www.anorexia-eetstoornis.nl/


 

Cookie verklaring  

 

Akkoord cookie gebruik 

Door het bezoeken van deze website gaat u automatisch akkoord met het 

gebruik van cookies.  

 

Analytische cookies 

Technische gegevens voor statistische analyses van bezoek- en 

klikgedrag op de website en optimalisatie kunnen incidenteel worden 

bijgehouden en opgeslagen in logfiles.  

 

Links naar andere websites van derden 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- 

en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die 

door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet 

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met 

uw persoonsgegevens omgaan.  

 

 

 


