
 

 

	  

Voorwaarden 

Algemene	  voorwaarden	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  besteedt	  veel	  zorg	  en	  aandacht	  aan	  de	  samenstelling	  en	  
inhoud	  van	  de	  website.	  Desondanks	  is	  het	  mogelijk	  dat	  de	  informatie	  die	  op	  Uit	  
Liefde	  Voor	  Jezelf	  	  wordt	  gepubliceerd	  onvolledig	  c.q.	  onjuist	  is.	  Fouten	  (in	  de	  
gegevensverwerking)	  kunnen	  echter	  niet	  altijd	  voorkomen	  worden.	  	  
	  
Beweringen	  en	  meningen,	  geuit	  in	  de	  artikelen	  en	  mededelingen	  op	  de	  pagina’s	  van	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  	  zijn	  die	  van	  de	  auteur(s)	  en	  niet	  (noodzakelijkerwijs)	  die	  van	  de	  
redactie,	  de	  webmaster,	  de	  Internet-‐provider.	  
	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  kan	  er	  niet	  voor	  instaan	  dat	  de	  informatie	  geschikt	  is	  voor	  het	  
doel	  waarvoor	  de	  informatie	  door	  u	  wordt	  geraadpleegd.	  	  
	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  sluit	  alle	  aansprakelijkheid	  uit	  voor	  enigerlei	  directe	  of	  
indirecte	  schade,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  die	  voortvloeit	  uit	  of	  in	  enig	  opzicht	  
verband	  houdt	  met	  het	  gebruik	  van	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  ,	  of	  met	  de	  tijdelijke	  
onmogelijkheid	  om	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  	  te	  kunnen	  raadplegen.	  	  
	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  is	  ook	  niet	  aansprakelijk	  voor	  directe	  of	  indirecte	  schade	  die	  
het	  gevolg	  is	  van	  het	  gebruik	  van	  informatie	  die	  door	  middel	  van	  Uit	  Liefde	  Voor	  
Jezelf	  	  verkregen	  is.	  	  
	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  garandeert	  noch	  ondersteunt	  enig	  product	  of	  enige	  dienst	  
genoemd	  in	  deze	  publicatie,	  noch	  staat	  zij	  garant	  voor	  enige	  door	  de	  vervaardiger	  
van	  dergelijke	  producten	  gedane	  bewering.	  Met	  het	  oog	  hierop	  wordt	  de	  lezer	  altijd	  
aangeraden	  onafhankelijke	  inlichtingen	  in	  te	  winnen	  en/of	  onderzoek	  te	  verrichten	  
voor	  gebruik	  van	  via	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  	  verkregen	  informatie.	  
	  
De	  informatie	  op	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  wordt	  dagelijks	  aangevuld	  en	  eventuele	  
wijzigingen	  kunnen	  te	  allen	  tijde	  met	  onmiddellijke	  ingang	  en	  zonder	  enige	  
kennisgeving	  worden	  aangebracht.	  
	  

Privacy	  Statement 
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  is	  ervan	  overtuigd	  dat	  de	  bescherming	  van	  de	  persoonlijke	  
levenssfeer	  van	  de	  bezoekers	  van	  de	  website	  van	  groot	  belang	  is.	  Persoonlijke	  
gegevens	  van	  bezoekers	  worden	  dan	  ook	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  zorgvuldigheid	  
behandeld	  en	  beveiligd.	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  houdt	  zich	  dan	  ook	  in	  alle	  gevallen	  aan	  
de	  eisen	  die	  de	  Wet	  bescherming	  persoonsgegevens	  stelt.	  
 
 
 



 

 

 
 

Huisregels	  Reageren 
Reageren	  op	  de	  site	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  of	  via	  één	  van	  onze	  social	  media	  kanalen	  
zijn	  aan	  een	  aantal	  regels	  verbonden.	  Racistische	  taal,	  seksistische	  comments,	  anti-‐
semitisme,	  extreem-‐rechts	  of	  -‐links	  taalgebruik,	  schelden,	  bedreigingen	  of	  
beledigingen	  zijn	  niet	  toegestaan.	  Deze	  reacties	  worden	  verwijderd.	  Kritiek	  leveren	  
mag,	  maar	  aanhoudend	  negatieve	  reacties	  betekent	  dat	  je	  wordt	  verwijderd	  
en	  geblokkeerd	  van	  onsze	  site	  of	  social	  media	  kanaal.	  Bovenstaande	  regels	  kunnen	  
altijd	  worden	  aangepast	  door	  de	  redactie.	  
 

Acties	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  geeft	  regelmatig	  dingen	  weg.	  Niet	  alleen	  leuke	  artikelen,	  tips	  
en	  goede	  adviezen,	  maar	  soms	  ook	  producten	  en	  diensten.	  Dit	  allemaal	  om	  mensen	  
te	  helpen	  om	  een	  beetje	  gelukkiger	  te	  worden.	  Aan	  de	  acties	  zijn	  voorwaarden	  
verbonden.	  

	  

Actievoorwaarden	  
Deze	  actievoorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  door	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  op	  
deze	  site	  georganiseerde	  promotionele	  acties.	  
	  
Per	  persoon	  kun	  je	  maximaal	  één	  keer	  meedoen	  met	  een	  winactie.	  Door	  deelname	  
geef	  je	  toestemming	  tot	  de	  verwerking	  van	  de	  door	  jou	  verstrekte	  
persoonsgegevens.	  Je	  gegevens	  zullen	  vertrouwelijk	  worden	  behandeld	  en	  niet	  aan	  
derden	  worden	  verstrekt.	  
	  
Prijzen	  zijn	  persoonsgebonden	  en	  niet	  inwisselbaar	  voor	  geld.	  Over	  de	  uitslag	  kan	  
niet	  worden	  gecorrespondeerd.	  Deelname	  aan	  de	  winactie	  staat	  open	  voor	  alle	  in	  
Nederland	  woonachtige	  natuurlijke	  personen	  van	  18	  jaar	  en	  ouder	  met	  een	  vaste	  
woon-‐	  of	  verblijfplaats,	  waar	  zij	  als	  bewoner	  staan	  ingeschreven.	  
	  
Deelname	  aan	  de	  winactie	  is	  alleen	  mogelijk	  gedurende	  de	  actieperiode.	  	  
	  
Deelnemers	  zijn	  verplicht	  tot	  het	  verschaffen	  van	  correcte,	  actuele	  en	  complete	  
informatie.	  Alleen	  volledig	  ingevulde	  deelnames	  worden	  in	  behandeling	  genomen.	  
Voor	  vragen	  of	  opmerkingen	  omtrent	  deze	  actievoorwaarden	  en	  deze	  winactie	  kun	  
je	  per	  email	  contact	  opnemen	  met	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf:	  
redactie@uitliefdevoorjezelf.nl	  	  
	  
Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  is	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  schade	  
die	  voortvloeit	  uit	  de	  deelname	  aan	  deze	  winactie.	  
Deze	  voorwaarden	  kunnen	  te	  allen	  tijde	  door	  Wind	  Publishing	  BV	  worden	  aangepast.	  
Wij	  adviseren	  daarom	  de	  voorwaarden	  regelmatig	  te	  bekijken.	  
	  



 

 

	  
	  

Links	  naar	  andere	  websites	  
Op	  deze	  site	  tref	  je	  links	  aan	  naar	  andere	  sites.	  Uit	  Liefde	  Voor	  Jezelf	  is	  niet	  
aansprakelijk	  voor	  de	  inhoud	  van	  die	  sites	  en/of	  voor	  de	  wijze	  waarop	  die	  sites	  
omgaan	  met	  jouw	  (persoons)gegevens.	  Lees	  hiervoor	  zo	  mogelijk	  het	  privacy	  beleid,	  
de	  disclaimer,	  de	  copyright	  notice	  en	  algemene	  voorwaarden	  van	  de	  site	  die	  je	  	  
bezoekt.	  
	  
	  


