
Disclaimer Thenextlevelofhealing.nl Op deze pagina vind je de disclaimer van Thenextlevelofhealing, 

oftewel mijn disclaimer. In deze disclaimer licht ik onder andere toe wat je wel en niet mag doen met 

de informatie die ik je geef op mijn website. Ten eerste ontleen de informatie die ik deel op mijn 

website aan bronnen die als betrouwbaar gezien mogen worden. Ik kan echter niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van deze bronnen. Ik streef ernaar om mijn website altijd te onderhouden 

en actualiseren, maar ik kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) mijn website na 

verloop van tijd of op het moment dat jij mijn website bezoekt nog steeds juist, volledig of actueel is. 

De informatie die ik verstrek is dan ook uitsluitend indicatief en ik kan deze informatie zonder 

verdere aankondiging wijzigen. Hierbij kom ik meteen tot mijn tweede punt. De informatie die ik je 

via deze website geef is uitsluitend bedoeld om voor jezelf meer kennis op te doen. Het is niet 

mogelijk om aan de hand van de informatie op mijn website een diagnose te stellen. Je kunt veel 

leren van mijn website omtrent het verbeteren van je levensstijl, maar een diagnose stellen kan je er 

niet. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of 

een behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een psycholoog, huisarts of medisch 

specialist) en is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische 

klachten altijd eerst een (huis)arts. Bij psychische problemen kan uw huisarts u doorverwijzen naar 

een bevoegde therapeut. Mijn informatie kan nooit gezien worden als een medisch advies. Wanneer 

je dit toch doet, ben ik hier dan ook niet voor aansprakelijk.Ten derde wil ik je er op wijzen dat alle 

informatie die je van mij krijgt slechts voor eigen gebruik bedoeld is. Het is niet de bedoeling dat je 

mijn informatie op enige manier gebruikt om mij in een slecht daglicht te stellen of doorverkoopt aan 

derden. Ten vierde wil ik je vragen om de inhoud van mijn website niet te verspreiden op een manier 

waarvan je zelf wel kunt bedenken dat ik dat niet goed vindt. Wanneer je twijfelt, vraag dan 

toestemming via contact@thenextlevelofhealing.nl of doe het niet. Ik zal helaas juridische stappen 

moeten ondernemen wanneer je inbreuk maakt op mijn rechten. Het is uiteraard wel toegestaan om 

oneliners of korte stukken tekst van mij te delen of citeren op het internet, zolang je hier een 

bronvermelding bij doet.Tot slot wil ik je er nog op wijzen dat ik geen garanties geef voor een 

specifiek resultaat dat je graag zou willen behalen. Wanneer je dit resultaat dan ook niet behaald, 

kan ik hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Bedankt dat je dit hele verhaal gelezen hebt. 

Wanneer je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen 


