
DISCLAIMER 
 
 
Hoewel In Zicht zorgvuldigheid in acht neemt bij het 
samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen fouten 
helaas niet altijd worden voorkomen. 
Ook kan er niet gegarandeerd worden dat de website foutloos 
of ononderbroken zal functioneren. Het gebruik van de website 
en de daarin geboden informatie geschiedt dan ook voor 
volledig risico van de gebruiker.  
  
Informatie op deze website kan nimmer worden beschouwd als 
vervanging van een consult of behandeling bij de psycholoog. 
 
Alhoewel In Zicht gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar 
geacht worden, kan In Zicht niet instaan voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er 
kunnen dan ook geen rechten aan de vermelde informatie op 
deze website worden ontleend t.a.v. de juistheid, 
volledigheid,  kwaliteit, of actualiteit. 
Bij twijfel t.a.v. de geboden informatie graag het verzoek 
contact op nemen met de praktijk per e-mail (zie "Contact"). 
  
Het is niet toegestaan informatie op deze website over te 
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te 
maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van In Zicht of de 
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag 
informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden 
voor eigen persoonlijk gebruik. 
  
Bij het beantwoorden van e-mails wordt zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid betracht. De informatie die via de e-mail 
ontvangen wordt zal altijd vertrouwelijk behandeld worden 
volgens het privacybeleid (zie "Praktijkinformatie"). De 
informatie verzonden bij een e-mailbericht is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n).  
  
Deze website bevat een aantal externe links (zie "Informatieve 
Links"). Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de 
gebruiker verstrekt. In Zicht kan niet verantwoordelijk of 



aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van pagina’s 
van derden, voor de privacybescherming op deze websites, 
voor de diensten die hier eventueel op worden aangeboden of 
voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van 
externe links. 
   
In Zicht behoudt zich het recht voor de op deze website 
aangeboden informatie ten allen tijde te wijzigen zonder 
hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling 
periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden 
informatie is gewijzigd. 
  
 
  
   
Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.	  


