Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van
Droomgeluk. (“wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle adviezen, aanbevelingen en/of diensten die op of
via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze
disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van
deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is
een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op
de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens
wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam,
adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie
onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om
deze website goed te laten functioneren. Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies
we gebruiken.

1. Functionele Cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) deze
website. Bijvoorbeeld cookies van Wordpress zorgen dat je de video’s en andere content kunt
bekijken op de website.

2. Marketing Cookies

IMarketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en
interessant vindt op onze site. Deze worden thans niet gebruikt. In de toekomst kan
Facebook pixels worden gebruikt, waardoor we de informatie en content die we delen aan
laten sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek. Maar dat is nu dus nog niet
het geval.
Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit
instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze
website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.
In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in)
geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming
moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het
eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel
of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor
kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van
de cookies.

Informatie / Aansprakelijkheid

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving
wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te helpen op het gebied van onrust en
slapen. Hoewel onderbouwd, onderzocht, getest en bewezen is de informatie altijd vrijblijvend en
vervangt het nooit een bezoek aan de dokter.
Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden,
kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We
garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen
schade die het gevolg is van virussen.
Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw (diensten), tenzij expliciet anders vermeld.

Externe links

Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe
websites. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid
daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze
externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IE- Rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Lisa van Boxtel en Stephanie | Slaapdeskundige, of
aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder
begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat
voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door de rechthebbenden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband
met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank.
Lisa van Boxtel | Droomgeluk te Uden

