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Disclaimer Healthiness 

 

De website en social media uitingen van Healthiness dienen ter informatie en inspiratie. 

Vanuit Healthiness wordt in hoge mate aandacht besteed aan deze informatie. Het is 

mogelijk dat er desondanks onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. Met 

betrekking tot dergelijke situaties aanvaardt Healthiness geen enkele vorm van 

aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit interpretaties en het gebruik van 

alle aanwezige informatie op de website en social media.  

In algemene zin kan aan de aanwezige informatie op de website en social media kanalen 

van Healthiness geen rechten worden ontleend. 

Verantwoordelijkheid gezondheid 

Ik, Maartje Kort, ben leefstijlcoach i.o., gediplomeerd trainer hormoonfactor, 

boodschappencoach en orthomoleculair adviseur basis. Ik ben geen arts of medicus in 

welke vorm dan ook. Mijn doel is om jou zo goed mogelijk te coachen, begeleiden, 

trainen en van onderbouwde informatie te voorzien. Ik volg geregeld bijscholingen en 

houd intervisie met collega’s.  

 

De verantwoordelijkheid voor je gezondheid ligt bij jezelf. Raadpleeg bij specifieke 

medische klachten altijd je (huis)arts en informeer mij hierover. Informatie vanuit 

Healthiness is complementair en niet bedoeld ter vervanging van medisch advies of een 

diagnose en behandeling van specifieke medische klachten. 

 

Content website 

De informatie op de website en social media is intellectuele eigendom van Healthiness. 

Hier rust auteursrecht op. De foto’s op de website zijn voornamelijk eigen foto’s en 

rechten vrije foto’s. 

 

Schriftelijke toestemming 

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) op de website en social media 

kanalen kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het 

Nederlandse Auteursrecht behoort al deze content toe aan Maartje kort. Niets van de 

informatie of foto’s van de website of social media mag zonder schriftelijke en 

voorafgaande toestemming van Maartje Kort worden gereproduceerd, gebruikt of 

openbaar gemaakt tenzij het gaat om downloaden ten behoeve van persoonlijk gebruik. 

Bedrijfsmatig gebruik is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij het plaatsen van content waar 

auteursrecht van Maartje Kort op rust op eigen kanalen loop je het risico door 

Healthiness aansprakelijk gesteld te worden. Healthiness heeft het recht deze bepalingen 

op ieder gewenst moment te wijzigen.  

 

Prijsstellingen 

Prijzen zoals vermeld op de website kunnen te allen tijde wijzigen. Aan prijsindicaties op 

de website kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes 

kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling. 

 

Contact 

Heb je vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op 

maartje@healthiness.nl  

06 4838 1061 

Hoofdweg 266, 9765 CM Paterswolde 

KvK: 83745971 
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