Privacyreglement & Algemene Voorwaarden
De Slanke Waarheid
(www.slankewaarheid.nl)
Als u zich opgeeft voor de mailinglijst van De Slanke Waarheid (door uw e-mailadres
achter te laten op de website, via e-mail of via sociale media) gelden de volgende
voorwaarden.

Artikel 1. Gebruik e-mailadres
De Slanke Waarheid en Mirages Communicatie gebruiken uw e-mail adres
uitsluitend voor:
•
•
•

Het communiceren over bestellingen, vragen, opmerkingen of
gegevenswijzigingen;
Het verzenden van relevante informatie mbt de onderwerpen van De Slanke
Waarheid;
Het (beperkt) verzenden van informatie over andere diensten van Mirages,
Mirages Communicatie of Mirages Horses en haar partners.

Artikel 2. Privacy
•

•
•

•

De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving worden door Mirages
vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door
Mirages worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en
diensten van Mirages. Hierbij tracht Mirages rekening te houden met uw
voorkeuren en vakgebied.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u een e-mail sturen aan
Mirjam@Mirages.nl onder vermelding van ‘afmelding informatie’.
Mirages verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming, tenzij Mirages daartoe verplicht is op basis van
de wet of een rechterlijke uitspraak.
Uw gegevens worden niet verkocht.
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Artikel 3. Auteursrecht
Het auteursrecht op door Mirages en Mirjam Hommes uitgegeven boeken (zoals De
Slanke Waarheid), nieuwsbrieven, afbeeldingen, brochures, teksten, fotografie,
video en cursusmateriaal ligt bij Mirages, tenzij dit auteursrecht middels een
licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Mirages mag
de lezer geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of
op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Mirages heeft het auteursrecht op
rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar
werkzaamheden.

Artikel 4. Disclaimer
Hoewel de informatie in het boek De Slanke Waarheid, in de nieuwsbrieven en op de
website www.slankewaarheid.nl en gerelateerde socialemediakanalen met uiterste
zorg is samengesteld en Mirages Communicatie deze informatie steeds zo actueel,
volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten
worden ontleend.
Mirages Communicatie en Mirjam Hommes nemen geen enkele aansprakelijkheid
ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van de gepresenteerde informatie op
enig moment. Ook sluiten we elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van De Slanke Waarheid.
Het opvolgen van adviezen en tips geschied volledig op eigen risico. Het klakkeloos
volgen van diëten of het kopiëren van andermans voedingspatroon kan
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zeker bij onderliggende medische
problemen. Resultaten verschillen per persoon en zijn niet te garanderen.
Raadpleeg bij twijfel altijd een deskundige.

Artikel 5. Klachten
Bij Mirages kan een klacht worden ingediend via info@slankewaarheid.nl onder
vermelding van ‘klacht’. Mirages zal binnen vijf werkdagen na indiening van uw
klacht contact met u opnemen, teneinde de klacht met u te bespreken, dan wel zorg
te dragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Waar mogelijk
streeft Mirages ernaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.
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Dit betreft uitsluitend klachten mbt tot de levering van gekochte producten of
informatie. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de effectiviteit of de gevolgen van
adviezen die in deze informatie staan. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen
handelen en interpretatie van de door ons verstrekte informatie. Zie verder Artikel 4.

Artikel 6. Wijzigingen
Mirages behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Mirages raadt u aan deze
algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd
op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Mirages en
opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten,
werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Op deze algemene
voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ieder geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden of met de
contracten tussen Mirages en haar klanten t.a.v. online cursussen, daaronder
begrepen ieder geschil met betrekking tot het bestaan en de geldigheid van deze
algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter.
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