Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op
*De website* www.petradekruijf.nl
*Online trainingen
*Coaching trajecten.
*Webshop: Petra’s (H) Eerlijke edelstenen.

Regels Website:
*Het copyright is vastgesteld door Petra Martina de Kruijf.
Met andere woorden de content op deze website mag niet zinder Petra haar
toestemming verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd
worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.
*Oneliners ,korte tekstfragmenten citeren op social media is toegestaan mits de
bronvermelding Petra de Kruijf is. www.petradekruijf.nl
Bij twijfel stuur mail petra@pmdekruijf.nl
Het is niet toegestaan om de teksten (blogs, boodschappen van het Universum
en affirmaties) video’s en foto’s te verspreiden.
Ongewenste verspreiding zal dan ook juridische gevolgen hebben.
Het copyright is ook rechtsgeldig op Petra’s facebook pagina: Petra gewoon
Paranormaal en in de toekomst haar community of besloten groepen.
Het copyright is ook rechtsgeldig op Petra’s LinkedIn site Petra Martina de Kruijf.
Toestemming vragen via Petra@pmdekruijf.nl

Regels Coaching:
*Petra Martina de Kruijf is een Coach die de praktische Psychologie heeft
bestudeerd en is ook een Medium.
*Petra is geen arts, stelt geen diagnoses en is zij geen vervanging voor de
gezondheidszorg en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele
aansprakelijkheid.
*Ieder persoon is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de
informatie doet die Petra ontvangt of de adviezen die zij doorgeeft aan de cliënt.
*Petra is niet verantwoordelijk voor eventuele genezing of verbetering.
*Petra adviseert om altijd contact op te nemen met de cliënt zijn/haar arts.
*Petra’s coaching trajecten en onlineprogramma’s en trainingen zijn bedoeld om
de cliënt te helpen /adviseren. Petra kan geen garantie geven over de resultaten

en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor consequenties en
resultaten.
*Petra is niet verantwoordelijk voor het leven van de cliënt. Petra mag zelf
beslissen om de coaching traject te beëindigen.
*Niets van Petra haar trainingen en online programma mag gedeeld worden met
een ander persoon. Geen inlogcodes mogen uitgeleend worden aan een ander
persoon.
*Niets van Petra haar Vimeo kanaal en Sound Cloud kanaal mag gedeeld worden
met een ander persoon. (toestemming vragen per mail)
* De cliënt is verantwoordelijk om de factuur van de coaching traject te betalen.
* De cliënt is verantwoordelijk om op tijd te komen voor de coaching gesprek.
* Annuleren sessie is binnen 24 uur.
* Annuleren voor een online training is annuleren binnen 24 uur bij aankoop.
* Annuleren voor een offline training is alleen mogelijk via een gesprek met Petra
Persoonlijk.
*Prijzen (coaching trajecten) kunnen wijzingen ondergaan .De geldende prijs is
telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van het
bestellen ,althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Allen
prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Regels Webshop:
*Petra; (H) Eerlijke Edelstenen ,
*Een edelsteen is een mineraal of een kwarts. Geen enkele mineraal of kwarts is
kras/deuk vrij.
* Edelstenen worden niet geruild.
* 2 x per week worden de edelstenen aangetekend verzonden. De kosten zijn
voor de koper. Aangetekend verzenden wordt via post nl gedaan.
*Petra is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte verzending door Post nl.
*Op afspraak is het mogelijk om edelstenen te kopen in de praktijk van Petra
Martina de Kruijf.
Neem contact op via:petra@pmdekruijf.nl of spreek voicemail in :06-27210661

*Dank je wel dat je deze kleine letters gelezen hebt.

