Algemene voorwaarden www.mijnmodifastcoach.nl
Het doel van Mijnmodifastcoach is om mannen en vrouwen te helpen bij
het afslanken. Mijnmodifastcoach biedt een online ondersteuning door
middel van recepten, advies en tips. Daarnaast zijn er toepassingen
beschikbaar die het afslanken inzichtelijk maken, zoals grafieken,
overzichten en een dagboek.
Door gebruik te maken van Mijnmodifastcoach geef je aan akkoord te
gaan met onderstaande algemene voorwaarden, privacy en copyright.
1. Algemene voorwaarden.
1.1 Beheerders, deskundigen en leden van Mijnmodifastcoach kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van
tips, adviezen of informatie verstrekt via deze website. Informatie
verkregen via deze site is ondersteunend en informatief bedoeld en kan
een bezoek aan huisarts of diëtist niet vervangen.
1.2 Het beheer van Mijnmodifastcoach behoudt zich het recht voor
gebruikers geheel of gedeeltelijk de toegang tot Mijnmodifastcoach te
ontzeggen op het moment dat zij dit passend vindt zonder opgaaf van
redenen.
1.3 Het beheer van Mijnmodifastcoach is niet aansprakelijk voor hack
pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of
onrechtstreekse schade.
1.4 De beheerders en moderators van Mijnmodifastcoach.nl zullen
proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de
site.
1.5 Mijnmodifastcoach kan onderhavige voorwaarden op elk ogenblik
wijzigen door ze bij te werken. U bent verplicht om deze wijzigingen in
acht te nemen en daarom moet u ook regelmatig deze pagina raadplegen
om op de hoogte te blijven van de bijgewerkte voorwaarden.
2. Privacy.
2.1 Mijnmodifastcoach respecteert de privacy van haar leden. De aan ons
verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Mijn Modifastcoach verbindt er zich toe om uw persoonlijke gegevens
nooit te verkopen aan, te delen met of te verspreiden onder derden.
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2.2 Het email adres dat je opgeeft wordt alleen gebruikt voor de
Mijnmodifastcoach nieuwsbrief en e-mails om je te ondersteunen bij het
afslanken, het bevestigen van je gebruikersnaam en wachtwoord en voor
het verzenden van een nieuw wachtwoord mocht je je wachtwoord zijn
vergeten.
2.3 Het IP adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om
het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem
cookies op je computer. Deze cookies bevatten geen van de gebruikers
informatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te
accepteren stem je er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden
worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden
zonder jouw toestemming.
2.4 Mijnmodifastcoach publiceert onderaan de website een beperkt aantal
gegevens onder je gebruikersnaam: je aanmelding voor
mijnmodifastcoach, hoeveel kilo je bent afgevallen en of je je
streefgewicht bereikt hebt.
2.5 De door jou gekozen gebruikersnaam blijft te allen tijde bestaan en
kan niet worden verwijderd of gewijzigd. Een gebruikersnaam mag geen
merk- of bedrijfsnaam zijn.
3. Copyright.
3.1 U kunt de gegevens en informatie verstrekt door Mijnmodifastcoach
uitsluitend voor privé-gebruik zonder handelsdoeleinden downloaden,
visueel weergeven en uitprinten.
3.2 Het beeldmateriaal gebruikt op Mijnmodifastcoach is eigendom van
Mijnmodifastcoach.
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