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Disclaimer Meesters in de Psychologie 

Meesters in de Psychologie verleent u hierbij toegang tot www.meestersindepsychologie.nl (“MidP” of "de 

website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, 

niet-commerciële doeleinden. 

Meesters in de Psychologie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of 

onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Geen aansprakelijkheid 

MidP spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze 

zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak 

op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Meesters 

in de Psychologie. 

De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. MidP doet haar uiterste 

best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze 

inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. 

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. MidP oefent hierop geen voorafgaande controle of 

redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig 

ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de mail: info@meestersindepsychologie.nl. 

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 

meestersindepsychologie.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MidP en haar bezoekers. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 

toestemming van MidP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht 

(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google 

Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om 

de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 

informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u 

de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere  
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diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie 

aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens 

waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor 

geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden 

van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 

verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de 

ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd. 
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