
Disclaimer 

- Let op: bij het begin van het traject dienen we hier nogmaals nadrukkelijk op te wijzen. 

 

Burn-out  

DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID 
Deze informatie dient aan de deelnemers verstrekt te worden alvorens een traject ingaat. Is een 

deelnemer ingeschreven en doet de deelnemer mee aan het traject, dan gaat Gezondtotaal.nu er 

van uit dat de informatie zowel verstrekt als begrepen en akkoord is. 

 
• De burn-out trajecten van Gezondtotaal.nu voorzien deelnemers van handvatten, tools en 

informatie die allen beogen dat deelnemers uiteindelijk zelfstandig en actief aan de slag kunnen 
gaan met: het van de bank komen, terugkomen, weer aan de slag gaan en preventie van stress 
en stress-gerelateerde klachten. 

• De coaches van Gezondtotaal.nu zijn geen psycholoog of therapeut, deelnemers dienen dan ook 
de eventueel benodigde psychologische begeleiding en/of therapie te hebben gehad 
voorafgaand aan dit coachtraject.  

• Blijkt tijdens het traject dat een deelnemer nog geen en/of niet voldoende psychologische 
begeleiding en/of therapie te hebben gehad, dan zal het de coaching als dan beëindigd worden 
(let op: in dat geval kan er geen restitutie plaats vinden), en zal de deelnemer geadviseerd 
worden een huisarts/arbo-arts of bevoegd therapeut of psycholoog te consulteren. 

• Gezondtotaal.nu kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden voor enige of 
vermeende verergering van gezondheidsproblemen. 

• Gezondtotaal.nu kan eveneens niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden voor 
het ontstaan van enig gezondheids- en/of ander probleem. 

• Gezondtotaal.nu en samenwerkingspartners kunnen op generlei wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor enig letsel en/of schade opgelopen tijdens de training/coaching/cursus/les. 

• Elke deelnemer dient burgerlijk aansprakelijk verzekerd te zijn en blijft te allen tijde aansprakelijk 
voor zichzelf en draagt zelf zijn/haar verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig 
opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de training/coaching/cursus/les.  

• Wordt er in opdracht gecoacht dan dient de opdrachtgever er tevens voor zorg te dagen dat de 
deelnemers die in opdracht van opdrachtgever worden gecoacht afdoende verzekerd zijn.  

• Deelnemer/deelneemsters aan lessen, cursussen van Gezondtotaal.nu nemen geheel voor eigen 
rekening en risico deel.  

• Bij het samenstellen van de theorie, het cursusmateriaal en het praktijkgedeelte is de grootst 
mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de informatie en de juistheid van de uitvoering van 
het praktijkgedeelte. Gezondtotaal.nu en eventuele samenwerkingspartners kunnen niet 
aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden hierin. En kunnen ook niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste en/of andere interpretatie of 
uitvoering.  

• Aan tips, tops, feedback en notities gemaakt tijdens of naar aanleiding van een coaching of 
training kunnen geen rechten worden ontleend, een deelnemer is ten alle tijde 
zelfverantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen. 

• Al het bovenvermelde is ook integraal van toepassing op alle samenwerkingspartners van 
PaardenInzicht. 

 


