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Disclaimer 

 

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.yvonnemargaretha.com en de 

www.academy.yvonnemargaretha.com 

 

Informatie op deze website 

- We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze 

inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.  

- De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn 

niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via 

deze website verkregen informatie. We kunnen niet garanderen dat de website en de 

academy altijd werkt. 

- De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te 

allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

- Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen: 

ww.yvonnemargaretha.com berusten bij yvonnemargaretha.com voor zover deze 

rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de 

hiervoor genoemde websites. 

- Het Nederlands Recht is van toepassing. 

 

Prijzen 

- Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals 

aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander 

moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen prijzen zijn onder voorbehoud 

van tikfouten. 

 

Gegevens 

- U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel 

houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze 

privacyverklaring van toepassing. Die kunt u via de website raadplegen of 

downloaden of opvragen via welkom@yvonnemargaretha.com. 

 

Intellectueel Eigendomsrecht 

- Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een 

intellectueel eigendomsrecht. Yvonne Margaretha is rechthebbende van deze content, 

althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.  

- De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, 

gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke 

uitzondering voor bestaat.  

- Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons 

die op deze website beschikbaar zijn gesteld.  

- Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.  

 

Coaching, teachings, boeken en tips 

- Hoewel er met (online) coaching en online trainingen opvallende resultaten worden 

bereikt, kan het nooit ter vervanging van een medische behandeling of medicatie 

dienen. Indien je medische behandeling ondergaat of nodig hebt start dan nooit 

zonder overleg met je arts of behandelaar en raadpleeg hem/haar ten tijde van 

coachingsperiode. 

- Coaching is geen garantie dat het altijd en voor iedereen werkt. In sommige situaties 

kunnen klachten verergeren. Raadpleeg dan eveneens een therapeut of arts. 

- Bij Yvonne Margaretha hebben wij de visie dat de cliënt altijd zelf het beste weet en 

voelt wat voor hem of haar werkt op zijn pad en altijd zelf de keuze maakt om iets 

wel of niet te starten, ondergaan of te stoppen. Ten allen tijde heeft cliënt vrijheid om 

te stoppen of een sessie of interventie niet op te starten of te ondergaan.  

- Coaching en coachingsinterventies worden ingezet.  

http://www.yvonnemargaretha.com/
http://www.academy.yvonnemargaretha.com/
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- Er zijn ook contra indicaties voor bepaalde coachingsinterventies of toepassing 

mindfulness (MBSR). Epilepsie, schizofrenie, dissociatieve stoornissen, manisch 

depressiviteit, bepaalde oogaandoeningen en PTSS (posttraumatsich sress syndroom) 

kunnen een reden zijn om niet deel te kunnen nemen. Bespreek dit met je 

behandelaar. 

- Yvonne Margaretha coaching kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de 

gevolgen van het toepassen van coaching. Coaching vindt plaat op eigen verzoek van 

de cliënt. Voor de effecten van de coaching is alleen de cliënt zelf verantwoordelijk. 

Client zal en blijft zijn eigen keuzes maken en oplossingen formuleren.   

- Yvonne Margaretha aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie en 

coaching aangeboden door Yvonne Margaretha op welke manier dan ook. 

- Yvonne Margaretha heeft haar opleidingen gevolg bij: 

 Effortless coaching bij Vital performance (certificaat) 

 Spirit Junkie Masterclass bij Gabrielle Bernstein (afgerond) 

 B-school bij Marie Forleo (afgerond) 

 Mindfulness opleiding bij See true (certificaat) 

 Mind Eye Power Practioner, Het vertrekpunt, Jacqueline Venbrux (certificaat) 

 EFT tot en met level 2 bij New Lifepoint (deelname certificaten. Ik ben niet 

opgegaan voor internationale Aamet certificering, andere certificering niet 

mogelijk) 

 Coaching foundation bij BGL (diploma) 

 Oplossingsgericht coachen en leiding geven bij Impuls coaching (certifcaat) 

 Corporate antropologie bij Academie voor Organisatiecultuur (certifcaat) 

 Aura en chackra healing bij Lightwave (certificaat) 

 HBO Personeel & Organisatie bij Hogeschool Windesheim (diploma) 

 Luisterkindwerker bij Diana Hendriks- van Beamont (nog in opleiding) 

 Hiernaast heb ik en volg ik diverse kortdurende workshops, laat ik mij regelmatig 

coachen. 

 

Derden 

- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is 

geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of 

recensies.  

- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door 

middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de 

inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze 

website tonen.  

- Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar 

te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of 

enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers 

veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.   

 

Reclame en Sponsoring 

Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en 

reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst 

ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding 

of hebben we een korting ontvangen.  

 

Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden: 

- (aff.) achter een affiliate link 

- Deze blogpost is tot stand gekomen in samenwerking met  

- Deze producten heb ik gekregen van 

- Ik mocht deze producten reviewen van  
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Notice and take down 

Wij doen er alles aan om rechtmatige context op onze website te plaatsen. Treft u naar 

uw inzicht onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit 

aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een 

melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens: 

- URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen 

- Korte omschrijving van de onrechtmatige content 

- Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien van 

toepassing wie de rechthebbende is 

- Uw naam en contactgegevens 

 

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding 

verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content 

onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. 

Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.  

 

Wijzigingen 

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment 

wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder 

voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of 

ononderbroken zal functioneren.  

 

Contact 

Deze website is van Yvonne Margaretha, ingeschreven bij de KVK 04082018. 

 

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail 

te sturen naar welkom@yvonnemargaretha.com. 

 


