
DISCLAIMER 

 
Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met onderstaande bepalingen: 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID  

To the moon and bed (hierna: ‘TTMB’) aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten aanzien 
van al hetgeen in offertes, adviezen, presentaties, rapportages, verslaglegging, technieken, (e-)boeken, 
slaapgidsen, foto’s, video’s, teksten, instrumenten en alle andere documentatie die in het kader van 
communicatie, diensten en een overeenkomst door TTMB met een klant wordt gedeeld. De klant 
verklaart uitdrukkelijk bij uitvoering van adviezen van TTMB door de Klant in de praktijk dat dit wordt 
gedaan onder de volledige eigen verantwoordelijkheid van de klant en voor eigen rekening en risico 
van de klant.  
 
Advies en coaching door TTMB in welke vorm dan ook zijn te allen tijde niet bedoeld ter vervanging van 
(medisch) advies door o.a. huisartsen, consultatiebureaus of medisch specialisten.  
 
Iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van toegang 
en/of gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk door TTMB afgewezen.  
 
INFORMATIE OP DEZE WEBSITE  
 
TTMB streeft er te allen tijde naar dat de inhoud van de website correct is. TTMB kan echter geen 
garantie bieden dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. 

De volledige inhoud van deze website bestaande uit maar niet uitgesloten tot teksten, foto’s, 
vormgeving van de website, grafisch materiaal, logo’s, merken, domeinnamen en merknamen zijn 
eigendom van of in licentie van TTMB en wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het 
is verboden de inhoud van deze website (al dan niet in bewerkte vorm) geheel of gedeeltelijk te 
vermenigvuldigden, door te verkopen of door te sturen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van TTMB. De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande aankondiging door 
TTMB worden gewijzigd.  
 
VERWIJZINGEN, HYPERLINKS EN VIRUSSEN  
 
De verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn enkel ter informatie en TTMB staat niet in 
voor de onvolledigheid of onjuistheid hiervan. Het onderhoud, de vorm en de inhoud van de websites 
van derden liggen volledig buiten de macht van TTMB. TTMB aanvaardt geen enkele vorm van 
aansprakelijkheid ten aanzien van de toegankelijkheid en inhoud van websites van derden. TTMB 
garandeert niet dat de inhoud, software, verwijzingen en hyperlinks op deze website vrij zijn van 
virussen of andere vormen die schade kunnen toebrengen aan de klant of TTMB. 


