DISCLAIMER YOGA & MIND
Yoga & Mind is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Yoga &
Mind sluit geen enkel ander middel of behandeling uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen,
therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar
van deze andere discipline. De therapievorm van Yoga & Mind neemt geen impliciete of expliciete
bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief
interventies of medicatie.
Yoga & Mind doet geen uitspraken over andere vakgebieden en heeft niet de intentie om een
andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel ik fantastische resultaten heb
opgeleverd is het niet gegarandeerd dat mijn behandelingen voor iedereen werken. Je blijft te allen
tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. De verantwoordelijkheid hierover kan
nimmer worden afgeschoven op Yoga & Mind.
--------------------------------------------------------------------Hoewel aan alle pagina’s van de website van Yoga & Mind de grootst mogelijke zorg is besteed,
bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer
correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Yoga & Mind aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.
De informatie op deze site is enkel bedoeld als aanvulling en kan niet worden beschouwd als
vervanging van een consult of een behandeling. Op grond van de informatie dienen derhalve geen
acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Links naar en content van
derden vallen in principe buiten de controle door Yoga & Mind. Yoga & Mind kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s en content van derden.
Informatie die wordt verstrekt via de social media accounts van Yoga & Mind kunnen niet worden
beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts. Je kunt geen rechten
ontlenen aan berichten die door Yoga & Mind via social media zijn verstrekt. Stuur je een openbaar
bericht via social media aan Yoga & Mind, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.

