
 

 

 

 

 

Disclaimer website www.mahata.nl 

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 

de eigenaar: de eigenaar van de website; 

gebruik(en): alle denkbare handelingen; 

u: de gebruiker (bezoeker) van de website; 

de content: alle in de website aanwezige inhoud; 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.  

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, 

de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke 

onjuistheden van het getoonde. 

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website 

gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken 

inbreuk op intellectuele rechten. 

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op 

publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. 

 

Nadere informatie 

Copyright   

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, 

teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door 

auteurs- en databankrechten.  

Deze rechten berusten bij Mahata School & Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling 

gevestigd te Rijswijk ZH. 

 

Aansprakelijkheid   

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling 

van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Mahata School & Praktijk voor 

Persoonlijke Ontwikkeling niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 

voortdurende actualiteit van de gegevens. 

Mahata School & Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan 

ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de 

site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

 



Op Mahata School & Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling en de website 

www.mahata.com en Facebook Pagina: 

https://www.facebook.com/mahatawholistischschool/ 

geven wij adviezen om je eigen gezondheid te verbeteren, wij zijn echter geen 

arts en zullen nooit een bezoek aan arts, ziekenhuis of psychisch hulp ontraden. 

Raadpleeg bij onraad of twijfel altijd eerst een medisch arts. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van adviezen die in de 

lessen, of op onze website en gekoppelde bestanden en /of websites waarnaar 

wordt verwezen, wordt gegeven. 

 

Verwijzingen en hyperlinks  

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie 

van de gebruiker.  

Mahata School & Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling geeft dan ook geen 

garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en 

aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de 

informatie op deze websites. 

 

Mahata School  & Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling 

Adres: Ocarinalaan 3 

2287 SB Rijswijk (ZH) 

Tel: +31 (0 ) 70 393 22 67 

Mobiel: + 31 (0 ) 6 20 94 38 56 

Email: info@mahata.com 

Internet: www.mahata.com 

 

Bij al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van kracht 
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