
Disclaimer 
Deze website https://www.lindsypiot.be/ is eigendom van Lindsy Piot. 

Naam: Lindsy Piot - Coaching & Training (Goffings-Piot VOF) 

Adres: Spekstraat 28 - 3631 Maasmechelen (Boorsem) 

Telefoon: +32 486 03 42 31 

E-mail: info@lindsypiot.be 

BTW: BE 0743.893.394 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk 

akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.  

 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of 

bedrijfsnamen, teksten, creaties, concepten, foto's, trajecten e.d. zijn beschermd 

door intellectuele rechten en behoren toe aan Lindsy Piot of rechthoudende 

derden. 

 

Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet 

aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een 

persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden 

beschouwd.  

Ik lever een grote inspanning om ervoor te zorgen dat de geleverde informatie 

volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Desondanks kunnen er onjuistheden 

optreden. Indien de geleverde informatie onjuistheden zou bevatten of indien 

bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal ik de groots mogelijke 

inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ik kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het 

gebruik van de informatie op mijn website. 

https://www.lindsypiot.be/


Indien je onjuistheden vaststelt, kan je mij contacteren via info@lindsypiot.be. 

De inhoud van de website (inclusief links) kan zonder aankondiging of kennisgeving 

aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ik geef geen garantie voor een goede 

werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden 

worden voor een slechte werking of tijdelijke uitval van de website of voor enige 

vorm van schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die zou voorvloeien uit de 

toegang tot of het gebruik van de website.  

Ik kan in geen geval op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor 

schade te wijten aan het gebruik van deze website. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden. Dit 

impliceert op geen enkele wijze goedkeuring van de inhoud ervan. Ik kan in geen 

geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan of voor elke vorm van 

schade door het gebruik ervan.  

 

Het gebruik van cookies 

Tijdens het bezoek aan mijn website kunnen first party cookies en third party 

cookies op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. De 

enige doelstelling is de website beter afstemmen op de behoeften van de 

bezoeker. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren of voor 

advertentiedoeleinden. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker 

ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd of anders worden ingesteld.  

First party cookies zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte 

website zelf met als doel de website optimaal te laten functioneren. Third party 

cookies zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf maar van derden 

(bv. Facebook, Google Analytics e.d.) 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice 

aangeboden door Google. Het aantal bezoekers en het surfgedrag van de 

bezoekers wordt hiermee geregistreerd. Voor meer informatie over de werking van 

deze cookies verwijs ik je door naar de cookie- en privacyverklaring van Google.  

 

mailto:info@lindsypiot.be

