
DisclaimerDisclaimerDisclaimerDisclaimer
Door gebruik te maken van deze website en informatie die erop aangeboden wordt, wordt u geacht kennis te

hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen en deze te hebben aanvaard.

AansprakelijkheidAansprakelijkheidAansprakelijkheidAansprakelijkheid websitewebsitewebsitewebsite

De informatie op de website van Merasa is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan

persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch

advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Merasa besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van

de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Ondanks deze aandacht, garandeert dit niet dat de

verschafte informatie op enig moment onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Merasa aanvaardt geen

enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg

van gebruik van de informatie op deze website, onvolledigheden en/of onjuistheden, noch voor problemen die

worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van de aangeboden informatie op deze website.

Evenmin aanvaardt Merasa aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomen

uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Gebruik van

deze website en de aangeboden informatie is volledig voor risico van de gebruiker.

AuteursrechtAuteursrechtAuteursrechtAuteursrecht enenenen intellectueelintellectueelintellectueelintellectueel eigendomeigendomeigendomeigendom

Het auteursrecht van alle informatie op deze website berust bij Merasa of bij rechthoudende derden, die met

toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Merasa. Alle inhoud van deze website, oa.

teksten, foto’s, illustraties, tekeningen, grafisch materiaal, logo’s, merken, product- of bedrijfsnamen, namen

van diensten, gegevens, data, scripts en/of bestanden is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en

intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van deze inhoud wordt enkel toegestaan na schriftelijke toestemming

van Merasa en na duidelijke bronvermelding.

ExterneExterneExterneExterne websiteswebsiteswebsiteswebsites

Deze website kan hyperlinks of verwijzingen naar websites of pagina’s van derden bevatten of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele

wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Merasa is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de

inhoud of over andere kenmerkenen van deze websites of het gebruik van informatie op deze websites

gebeurt volgens eigen risico.

AansprakelijkheidAansprakelijkheidAansprakelijkheidAansprakelijkheid productenproductenproductenproducten &&&& dienstendienstendienstendiensten

U koopt uit vrije wil producten aan bij Merasa of maakt uit vrije wil gebruik van de diensten aangeboden door

Merasa. Merasa kan derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor

enige schade, van welke aard ook, blessures of ongevallen die al dan niet direct of indirect in verband gebracht

kunnen worden met deelneming aan een behandeling of aankoop van een product van Merasa.

Merasa is evenmin verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendom en

ongevallen in en rondom de praktijkruimte.



MedischeMedischeMedischeMedische aansprakelijkheidaansprakelijkheidaansprakelijkheidaansprakelijkheid

De informatie op deze website, noch de aangeboden diensten en producten van Merasa zijn geen vervanging

van medische, geneeskundige, psychologische of andere professionele hulp en zorg. Deze zijn complementair

en hebben als doel het zelfherstellend vermogen te ondersteunen. Merasa is niet gemachtigd om diagnoses

te stellen of medische handelingen uit te voeren. Bij medische klachten, symptomen, psychische problemen,

vragen of elke twijfel adviseert Merasa om ten alle tijde onmiddellijk contact op te nemen met een

behandelende arts, zorgprofessional of het noodnummer.

U bent zelf verantwoordelijk om ten alle tijde correcte en/of belangrijke informatie m.b.t. uw gezondheid aan

Merasa door te geven. Deze informatie wordt steeds strikt vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw

toestemming aan derden verstrekt.

Merasa behoudt zich het recht om deze disclaimer te wijzigen. Aanpassingen zullen op deze pagina worden

gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Voor vragen kan u contact opnemen met info@merasa.be


