
Disclaimer voor https://simpelsuccesvol.nl 

Deze disclaimer is beschikbaar gesteld door simpel succesvol. De disclaimer is bedoeld voor 
alle pagina’s op de website https://simpelsuccesvol.nl en onze dienstverlening. In deze 
disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en 
diensten aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet 
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op 
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simpel Succesvol is het niet toegestaan 
om teksten, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het 
intellectueel eigendom alle informatie op onze website berust bij Simpel Succesvol. 

Geen garantie op juistheid  

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig 
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en 
herkenbaar zijn als programmeerfouten, dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding 
om een contract dan wel overeenkomst met Simpel Succesvol te mogen claimen of te 
veronderstellen. 

Simpel Succesvol streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, 
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
De informatie al dan niet aangeboden op of via onze website, is slechts 
informatievoorziening en voor educatieve doeleinden. Deze informatie vormt op geen 
enkele wijze persoonlijk- of bedrijfsadvies. Niets in deze informatie of op onze website is een 
belofte of garantie op toekomstige resultaten of verdiensten. Wij verstekken geen financieel, 
fiscaal, juridisch, belastingtechnisch of ander professioneel advies. 
 
Wij kunnen geen garanties maken over uw capaciteit om enig resultaat of verdiensten te 
behalen op basis van de door ons verstrekte informatie, ideeën, strategieën of tools . De 
garantie die wij kunnen afgeven is dat u tevreden bent met de verstrekte informatie. 
Vandaar dat wij een 14 dagen 100% tevredenheidsgarantie hebben. Mocht u ontevreden zijn 
met de door ons verstrekte informatie, laat het ons dan binnen 14 dagen weten en wij 
storten uw volledige betaling aan u terug. 

Elke referentie naar financiële uitkomsten op onze website zijn alleen voor illustratieve 
doeleinden of concepten en dient niet te worden gezien als gemiddelde inkomsten, exacte 
inkomsten, de belofte op daadwerkelijke of toekomstige inkomsten. Schakel altijd een 

https://simpelsuccesvol.nl/


accountant, advocaat, jurist of professioneel adviseur in met betrekking tot veranderingen in 
uw bedrijf of financiën voordat u actie onderneemt op basis van enige informatie op onze 
website. 

U bent persoonlijk verantwoordelijk en accountable voor uw eigen beslissingen, acties en 
resultaten in uw leven en uw bedrijf. Door gebruik te maken van de informatie op onze 
website of in onze diensten geeft u aan op de hoogte te zijn van onze voorwaarden, privacy 
policy en deze disclaimer. Deze maken integraal deel uit van alle door ons verstrekte 
informatie en communicatie. U vrijwaart ons, op elk moment en onder elke omstandigheid, 
voor enige beslissing, actie of resultaat ten aanzien van het gebruik van de informatie op 
onze website of in onze diensten. 

De informatie en/of diensten en producten op deze website worden aangeboden zonder 
enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om 
deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige 
voorafgaande mededeling of toestemming van uw kant. Simpel Succesvol aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks naar verwijzen.  

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op de 
volgende pagina: https://simpelsuccesvol.nl/Disclaimer.pdf  

https://simpelsuccesvol.nl/Disclaimer.pdf

