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Disclaimer 
Conscio Life Coaching 

 
Inleiding 
Op het gebruik van de website www.conscio-coaching.nl, de portal van Conscio Life Coaching 
https://conscio-coaching.apollo.coach en haar e-mailadressen zijn gebruiksvoorwaarden van 
toepassing. Die voorwaarden worden hieronder beschreven. Door gebruik te maken van de 
bedoelde website, portal en/of e-mailadressen, wordt de gebruiker geacht kennis te hebben 
genomen van deze van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 
 
Website en portal 
Conscio Life Coaching streeft ernaar op de bedoelde website en portal altijd juiste en actuele 
informatie aan te bieden. Hoewel die informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
samengesteld, staat Conscio Life Coaching niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van 
de informatie. Ook kan er aan de informatie geen rechten worden ontleend. Conscio Life Coaching 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie 
op de website of portal en evenmin voor het niet goed functioneren van een van beide. 
 
E-mail 
Conscio Life Coaching kan niet verzekeren dat de door haar en aan haar verzonden e-mails (tijdig) 
worden gelezen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst ervan niet kan worden gegarandeerd. Hoewel 
Conscio Life Coaching gebruik maakt van een “Extended Validation SSL-certificaat” beveiligde e-
mailserver, kan de veiligheid van het e-mailverkeer niet volledig worden gewaarborgd. Door 
zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen met Conscio Life 
Coaching, accepteert de gebruiker dit risico. 
 
Alle door Conscio Life Coaching verzonden e-mails en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend 
bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is enkel 
aan deze ontvanger voorbehouden. Indien de ontvanger niet de beoogde ontvanger of diens 
gemachtigde is, is inzage, gebruik en verspreiding wettelijk niet toegestaan. In geval van onjuiste 
adressering, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 
de afzender van het bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering ervan uit al haar 
systemen. Conscio Life Coaching kan in een dergelijke situatie nooit op enige wijze aansprakelijk 
worden gesteld, inzake inbreuk op de door de AVG gestelde eisen en bijbehorende 
verantwoordelijke acties. De e-mails van Conscio Life Coaching zijn niet beschermd tegen 
manipulatie door derden. Voor de gemanipuleerde inhoud kan Conscio Life Coaching geen 
aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kan de ontvanger er rechten aan ontlenen. 
 
Opbouwen relatie 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, portal en/of e-mail, kan 
niet zonder meer een relatie tussen Conscio Life Coaching en de gebruiker ontstaan. 



 

 Disclaimer Pagina 2 van 2 1 maart 2021 

Hyperlinks 
De website, portal en e-mails kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Conscio Life 
Coaching heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid of inhoud daarvan. Conscio Life Coaching aanvaardt dan ook geen 
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Alle publicaties en uitingen van Conscio Life Coaching zijn beschermd door auteursrecht en andere 
intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets 
uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een 
andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Conscio Life Coaching daar vooraf 
schriftelijke expliciet toestemming voor heeft gegeven. 
 
Deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld op 1 maart 2021, te Tilburg. 


