DISCLAIMER 28-01-2010
Mitchel Kevenaar Sportpsycholoog (MKS)
Website: www.mitchelkevenaar.nl
Mitchel Kevenaar Sportpsycholoog (MKS) is zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheid om zo
betrouwbaar mogelijk te zijn in de informatie die hij verstrekt. Hij spant zich in om de informatie op zijn
website zo correct en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud
onvolledig of onjuist is. Ook kan informatie op ieder willekeurig moment worden aangepast of
verwijderd. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze
website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van MKS is op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele
directe en indirecte schade als gevolg van een bezoek aan deze website, het gebruik van daarvan
verkregen informatie of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten.
MKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden
informatie op de website, bijvoorbeeld via de reacties. MKS behoudt zich het recht voor om de door
derden aangeboden informatie niet te plaatsen, te wijzigen voor plaatsing, te wijzigen na plaatsing
en/of te verwijderen na plaatsing.
Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar externe sites. MKS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de
inhoud van deze sites. Het gebruik van hyperlinks is geheel voor eigen risico.
Auteursrecht
MKS behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze website weergegeven informatie zoals
teksten en logo’s. De inhoud mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden
gemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf door MKS.
Privacy
MKS hecht veel waarde aan de privacy van zijn bezoekers en spant zich in om uw persoonlijke
informatie vertrouwelijk te behandelen. Persoonsgegevens die via de website worden verkregen
worden niet doorverkocht aan derden. Wel kan de informatie, bijvoorbeeld voor commerciële
doeleinden, worden gebruikt door MKS zelf en zal sommige informatie worden weergegeven op de
website. Wanneer dit het geval is zal MKS proberen dit duidelijk aan te geven. Door uw gegevens op
te geven stemt u in met het gebruik hiervan.
Uw bezoek aan deze website kan worden bijgehouden door middel van cookies. De via deze cookies
verzamelde informatie kan door MKS worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Wanneer u dit niet wilt, moet u cookie functie in uw eigen internet browser uitzetten.
Toegang
MKS behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder waarschuwing de toegang tot zijn website of
een gedeelte daarvan te ontzeggen. MKS kan de toegang tot de website monitoren.
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