
Disclaimer 

1. Copyright 
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van BVBA les secrets de 
beauté, Koning boudewijnlaan 26, 9840 De Pinte, BE0675.394.073.  
Informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te 
downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of 
gedownload voor eigen gebruik. Wil u informatie overnemen met bronvermelding, 
neem dan eerst contact op via email: afspraakmaken@lessecretsdsebeaute.be Voor 
meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze 
website: afspraakmaken@lessecretsdebeaute.be 
 
Bij miskenning van de intelectuele eigendomsrechten verbind je je ertoe om BVBA les 
secrets de beauté of derden zoals een fotograaf te vergoeden. Je verbindt je er ook toe 
vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop op jou te nemen. 
 
2. Over jouw gezondheid 
We raden je aan om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan 
je (huis)arts of andere medische specilisten teneinde professioneel onderzoek, 
diagnostiek en medische zorg te ontvangen. Als je lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan 
en therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen en bespreek alle 
behandelingen die je wil laten uitvoeren of al uitvoert. Bespreek ook alle 
supplementen, kruiden, thee, planten etc. die je gebruikt of wil gebruiken met 
hem/haar. 
 
De informatie die BVBA les secrets de beauté geeft op de website, nieuwsbrief, 
facebookpagina, instagrampagina is uitsluitend informatief bedoeld en is verstrekt 
door niet medisch bevoegde medewerkers, wel met de nodige research 
neergeschreven. De informatie vervangt geen arts. Daarom raden wij je aan om 
zoeken van medische hulp niet uit te stellen of om het al verkregen medisch advies 
nooit te veronachtzamen op basis van de door ons versterkte informatie op onze 
websites of in correspondentie met jou in email of telefonisch of in ons instituut of 
door onze medewerkers. 
 
De Informatie die we geven moet worden gezien als een algemene richtlijn die geldt bij 
niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Het zijn geen geneesmiddelen 
en geen enkele uiteenzetting op deze website, nieuwsbrief, facebookpagina, 
instagrampagina kan worden opgevat als een claim of een bewering dat deze 
producten of behandelingen bedoelt zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of 
preventie van enige ziekte. Omdat ook bij minder ernstige klachten complicaties of 
bijwerkingen zouden kunne voorkomen is het van belang dat bij twijfel en bij 
aanhoudende of toenemende klachten medische hulp wordt ingeroepen. 
 
Over zwangerschap en borstvoeding 
Als bij een product of dienst niet expleciet vermeld staat dat het voor zwangere 
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven bedoeld is moet je als je zwanger bent of 
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borstvoeding geeft eerst een arts of andere deskundige raadplegen voor de 
behandeling te ondergaan of het product te gebruiken. 
 
Over kinderen 
Als bij een product of behandeling niet exliciet vermeld staat dat het op kinderen 
gericht is moet je ook eerst een arts of deskundige raadplegen. 
 
 
2. Aansprakelijkheid 
1. BVBA les secrets de beauté en zijn werknemers is niet aansprakelijk voor schade, 

van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant die ons onjuist en/of 
onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, 
medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding, blootstelling zon, etc. 
 

2. BVBA les secrets de beauté en zijn medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, 
diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn 
meegenomen naar het schoonheidssalon. 

 

3. BVBA les secrets de beauté besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de 
website, nieuwsbrief, facebookpagine en instagrampagina beschikbaar wordt 
gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van 
deze informatie. BVBA les secrets de beauté aanvaart geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de 
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.  
Bespreek bij twijfel altijd alles met uw arts! Het gebruiken of toepassen van de 
informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.De 
informatie en claims over ingrediënten zijn gemaakt op basis van de plantaardige 
inhoudsstoffen en sommige van hen zijn op dit moment bij de ESFA in behandeling, 
sommige claims zijn nog in afwachting van toelating door de Europese commissie. 
Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op 
prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: 
afspraakmaken@lessecretsdebeauté.be 

 

4. BVBA les secrets de beauté is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers en derde 
partijen op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan 
ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden. 

 

5. BVBA les secrets de beauté kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen 
van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website. 

 

6. BVBA les secrets de beauté streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk 
is, maar het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen 
wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct 
functioneert. Het schoonheidssalon kan niet garanderen dat de website vrij is van 
virussen of andere verstorende elementen. 
 



7. De website van BVBA les secrets de beauté kan hyperlinks naar websites van derden 
bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van 
de inhoud hiervan. BVBA les secrets de beauté is niet aansprakelijk voor de inhoud 
en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt 
veroorzaakt. 

 
 
3. Wijzigingen 
BVBA les secrets de beauté behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
aankondiging de website en prijzen naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te 
veranderen. BVBA les secrets de beauté is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de 
verandering of de beëindiging van de website. 
 
 

 

 
 

 


