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Marts Coaching & Marts Academy willen je hartelijk welkom heten op www.martscoaching.nl. De 

website van Marts Coaching & Marts Academy is bedoeld voor (potentiële) klanten, cliënten en 

andere relaties. Je vindt er informatie over Marts Coaching & Marts Academy, te leveren diensten, 

opleidingen en cursussen, alsmede aanvullende informatie. 

Gebruikersvoorwaarden: 

Het is toegestaan: 

- Te delen – De inhoud van deze site te kopiëren, verspreiden en verzenden; 

- Te wijzigen – Delen van de informatie te gebruiken om nieuwe informatie samen te stellen. 

Onder de volgende voorwaarden: 

- Bronvermelding – Je vermeldt dat de informatie afkomstig is van Marts Coaching of van de 

bron vermeld in de informatie; 

- Niet commercieel – Je mag de informatie van deze site niet gebruiken voor commerciële 

doeleinden; 

- Zorgvuldig delen – Als je delen van de informatie van deze site gebruikt om nieuwe 

informatie samen te stellen, moet je dat doen onder dezelfde of soortgelijke voorwaarden 

als die gelden voor deze site; 

- Reageren – Reacties op de informatie gepubliceerd op de site mogen nooit kwetsend, 

beledigend, lasterlijk, enz. van toon zijn, 

Rekening houdend met 

- Vrijwaring – Je kunt alleen van bovenstaande voorwaarden worden gevrijwaard door 

expliciete toestemming van Marts Coaching en Marts Academy ; 

- Openbare publicatie – Als informatie of delen daarvan openbaar worden gebruikt moet je je 

houden aan de toepasselijke wetgeving; 

- Reacties – De directie van Marts Coaching hebben het recht reacties te verwijderen of te 

weigeren; 

- Privacy – Je gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden behandeld volgens geldende 

wetgeving. Hiervoor is een privacy beleid opgesteld. Deze is beschikbaar op de Homepage. 

Bovenstaande gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Website van Marts Coaching en 

Marts Academy. Door hier gebruik van te maken stem je in met deze voorwaarden. Lees ook de 

Algemene Voorwaarden. 

Ten slotte 

Marts Coaching en Marts Academy zijn verantwoordelijk voor de informatie die wijzelf op deze site 

hebben geplaatst. 

Zie je dat er iets niet klopt of werkt er iets niet goed? Bij voorbaat sorry daarvoor. Laat het ons zo 

snel mogelijk weten, dan kunnen wij het corrigeren. 

Heb je schade opgelopen door gebruik van deze website? Meld het ons en we zoeken samen naar 

een oplossing. Marts Coaching en Marts Academy zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

andere websites waarnaar in de site wordt verwezen. 

(Bronvermelding tekst: www.taaluilen.nl) 
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