DISCLAIMER QUANTUM-ACADEMY
1. Disclaimer gebruik methoden.
De Quantum-Academy is een opleidings instituut die onder andere workshops en opleidingen
verzorgt van Regenesis-Healing, Regenesis-Touch, Blue Dot Energy, Quantum-Transformation I
(coaching) en Quantum-Transformation II (visualisatie) . Hierna Integratieve Natuurgeneeswijzen
genoemd.
De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute
medische interventie. De Integratieve Natuurgeneeswijzen zijn een gereedschap of middel, niet
het enige middel. De Integratieve Natuurgeneeswijzen sluiten geen enkel ander middel uit. Indien
je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen
jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
De Integratieve Natuurgeneeswijzen therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande
verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of
medicatie. Practitioners en/of therapeuten aangesloten bij de Quantum-Academy dienen zich te
onthouden van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines;
d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten de Integratieve Natuurgeneeswijzen en
hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
Hoewel de Integratieve Natuurgeneeswijzen fantastische resultaten kunnen opleveren is het niet
gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.
Jij blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met
de Integratieve Natuurgeneeswijzen doet. Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven
op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.
2. Disclaimer website.
Op de toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn de volgende voorwaarden van
toepassing, alsmede alle van toepassing zijnde wetten. Door gebruik te maken van deze website
gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze voorwaarden.
Informatie op deze website
De informatie op deze website (de 'Informatie') mag uitsluitend voor persoonlijk, nietcommercieel gebruik worden gedownload, weergegeven en afgedrukt. De op deze website
getoonde informatie wordt door de Quantum-Academy met zorg samengesteld, doch voor de
juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kanniet worden ingestaan. De Quantum-Academy
garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de
door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De Quantum-Academy aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de
aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen
veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins
langs elektronische weg. Tevens aanvaardt de Quantum-Academy geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade
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die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of
namens de Quantum-Academy via deze internetsite.
Het is toegestaan alle vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten in enige
gedownloade Informatie te behouden en te reproduceren. Het is evenwel niet toegestaan de
inhoud van de website,waaronder de tekst, afbeeldingen, audio en video, te distribueren, te
wijzigen, te verzenden, opnieuw te gebruiken of opnieuw te posten dan welvoor publieke of
commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de QuantumAcademy. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze website ziet of leest auteursrechtelijk
is beschermd, tenzij anders bepaald, en zonder schriftelijke toestemming van de QuantumAcademy uitsluitend mag worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden of de tekst op de
website.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar sites die niet door de Quantum-Academy worden onderhouden, zijn louter ter
informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel de Quantum-Academy uiterst selectief isten
aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het
functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop
worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de QuantumAcademy worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Quantum-Academy is het niet toegestaan links naar de internetsite van aan
te bieden. De Quantum-Academy behoudt zich het recht voor om iedere link of een
desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Virussen
De Quantum-Academy garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of
hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare
schadelijke componenten.
Toepasselijk recht
De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het
Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.
Wijzigingen
De Quantum-Academy behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze
internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder
hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op
deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
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