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1. Algemeen 
In Movimento : In Movimento Coaching & Workshops 
Bezoeker  : de bezoeker van deze website 
Website:  : de website www.inmovimento.nl die door In Movimento wordt beheerd 

 
2. Inhoud 
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
In Movimento betracht bij het gereed maken van deze website de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze 
inspanning van In Movimento de informatie van of de inhoud op deze website, onvolledig en/of 
(door tijdsverloop) onjuist zijn, dan bindt die informatie In Movimento niet.  

 
In Movimento behoudt zich het recht voor om de informatie en/of producten op deze website 
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 
 
3. Geen medisch advies 
De informatie die door In Movimento wordt verstrekt via deze website of op enig andere wijze, 
is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose, het verstrekken van medisch advies of 
behandeling van welke aandoening dan ook, maar dient ter informatie en educatie op het vlak 
van communicatie tussen werkgever, het management, het team en de werknemer bij kanker 
op het werk. De informatie en educatie vervangt derhalve niet de raadpleging, diagnose en/of 
medische behandeling van een gekwalificeerd arts of zorgverlener. De informatie is ook niet 
bedoeld om een bepaald type medische behandeling te onderschrijven of aan te bevelen of om 
het zelfbeheer van uw gezondheidsproblemen aan te bevelen. Geen informatie op deze website 
mag worden gebruikt om medisch en/of gezondheid gerelateerd advies te negeren of een basis 
geven om overleg met een arts of gekwalificeerde zorgverlener te vertragen.  

 
4. Intellectueel eigendom 
De intellectueel eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op de of via de 
website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s, 
blogs, podcast e.d.) berusten bij In Movimento of bij zijn licentiegever.  

 
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze 
website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van In Movimento. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te 
worden gericht aan: 
In Movimento Coaching & Workshops 
info@inmovimento.nl 

 
Het is niet toegestaan de website na te bouwen, methodes, programma’s of robots te 
gebruiken die de data van de website of inhoud verzamelt. 
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5. Aansprakelijkheid 
In Movimento is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan bij u of 
bij derden als gevolg van enige onjuistheid of zorgvuldigheid van de informatie op deze website 
of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 
 
De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Deze algemene 
informatie is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als 
persoonlijk of professioneel advies. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie 
die op de website staat. Elk gebruik van (de algemene informatie op of via) de website, is op 
eigen risico, waardoor u zelf aansprakelijk bent voor gemaakte keuzes op basis van die 
informatie. Het is raadzaam om bij een vraag contact op te nemen met In Movimento. 
 
In Movimento garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en 
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website 
uitdrukkelijk van de hand.  
 
Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in om In Movimento te vrijwaren tegen elke 
vordering van enige aansprakelijkheid van In Movimento die voortvloeit uit het gebruik of de 
exploitatie van de materialen die inbreuk maken op de intellectuele of andere 
eigendomsrechten van een derde partij of anderszins onwettig zijn ten opzichte van een derde 
partij. 
 
6. Links naar websites van derden 
In het geval dat In Movimento verwijst naar een website van derden (via links) of een derde 
toestaat een link van zijn website naar de website van In Movimento te plaatsen, dan dient de 
bezoeker zich ervan bewust te zijn dat dit slechts informatief is bedoeld. Tenzij expliciet 
schriftelijk anders aangegeven, impliceert het geen connectie, samenwerking, partnerschap, 
relatie met derden of goedkeuring van de inhoud van hun websites. In Movimento heeft geen 
controle over de inhoud van die websites en kan hier dus ook niet voor instaan. Het gebruik van 
dergelijke links is voor eigen risico van de bezoeker. In Movimento is niet aansprakelijk voor 
enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) die websites. 

 


