
DISCLAIMER Ninasana / MAMA Bliss 

 
Ninasana / MAMA Bliss geeft geen garanties over de resultaten van de door haar aangeboden 
online en live programma’s, trainingen, trajecten en sessies. 
  
Ninasana / MAMA Bliss geeft geen garanties over de effectiviteit van de aangegeven 
oefeningen in haar online en offline programma’s en sessies. 
  
Ninasana / MAMA Bliss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (al dan niet) behaalde 
resultaten die door de klant werden beoogd bij het starten van een programma of sessie bij 
Ninasana / MAMA Bliss. 
  
Ninasana / MAMA Bliss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet volgen van een 
online of offline programma van Ninasana / MAMA Bliss. 
  
Ninasana / MAMA Bliss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke en andersoortige 
letsels of ziekten die ontstaan tijdens het volgen van een online of offline programma van 
Ninasana / MAMA Bliss. 
  
De klant dient voorafgaand aan het volgen van fysieke en andersoortige oefeningen bij 
Ninasana / MAMA Bliss zich te verzekeren van een goede gezondheid, te bevestigen bij een 
arts. De klant is zelf aansprakelijk voor zijn/haar gezondheid in de breedste zin van het woord. 
  
De klant kan geen aanspraak maken op terugbetaling van betaalde som(men) aan Ninasana / 
MAMA Bliss. Enkel indien het programma door Ninasana / MAMA Bliss niet kan worden 
nageleefd volgens de voorafgaand schriftelijk opgestelde voorwaarden. 
  
 
 
 
WEBSITE DISCLAIMER Ninasana / MAMA Bliss 
  
Aansprakelijkheid 
Ninasana / MAMA Bliss betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de 
informatie op deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment 
waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Als je 
onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij 
je dit bij ons te melden zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. 
 
Aan de vermelde prijzen op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen/fouten zijn 
onder voorbehoud. 
 
Ninasana / MAMA Bliss aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg 
van de informatie op deze website. Reacties van bezoekers vallen buiten onze verantwoordelijkheid. 
Ninasana / MAMA Bliss aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening 
van reacties van bezoekers. Wij behouden het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te 
bewerken. 
  



Copyright 
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik 
van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het 
downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. 
 
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ninasana / MAMA Bliss is het niet toegestaan deze 
website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 
 
Het is niet toegestaan deze site te framen. Ninasana / MAMA Bliss acht zich niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de MAMA Bliss-website gelinkte 
website. 
 
 
Opgesteld door Nina Wopkje Bosch, zaakvoerder Ninasana / MAMA Bliss 
te Gent, 11 januari 2022 
 


