
  



Disclaimer 

 
Deze disclaimer is van toepassing op de website https://momsmessage.nl. Door het bezoeken 

van deze website word je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze 

te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. 

 

Informatie op deze website 
We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het 

mogelijk dat er informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De informatie op deze website 

verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen 

geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen 

of toepassen van de via deze website verkregen informatie.  

 

Prijzen 
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op 

de website op het moment dat je een bestelling doet. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van 

tikfouten. 

 

Gegevens 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden 

daarvan. Op de verwerking van je gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.  

 

Intellectueel Eigendomsrecht 
Alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en video’s 

op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Knappe Content 

(Mom’s Message) en/of haar licentiegevers. De content op deze website en in de online academie 

van Mom’s Message mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet 

verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een 

wettelijke uitzondering voor bestaat. 

 

Derden 
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waar door middel van een 

hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded 

content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen. Links naar derden 

houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten 

in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. 

Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.   

 

Wijzigingen 
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment 

wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande 

kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal 

functioneren. Mom’s Message behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 

waarschuwing wijzigingen op deze website en op de informatie op deze website aan te brengen. 

 

Contact 
Deze website is van Knappe Content, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74912534. Tref je 

onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij je vriendelijk dit aan ons te melden, 

zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. Bij vragen of een dergelijke Notice-and-Take-

Downmelding kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@momsmessage.nl. 
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