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Disclaimer Proefverpakking Traumeel-tabletten van Kattenvoorlichting.nl
Aansprakelijkheid
Helaas is Kattenvoorlichting.nl genoodzaakt deze disclaimer te verstrekken. Marieke van de Weijer spant zich
tot het uiterste in om alle informatie op de website van Kattenvoorlichting.nl correct, volledig en actueel te
houden. Desondanks kan de inhoud van de website onvolkomenheden bevatten. Bezoekers kunnen daarom
aan onze website en aan onze dienstverlening geen rechten ontlenen. Als gast op mijn website en met het
bestellen van een proefverpakking Traumeel, stem je in met deze disclaimer.
De inhoud van het bericht over Traumeel op de website van Kattenvoorlichting.nl
https://kattenherplaatsing.nl/traumeel-voor-katten/ is door Marieke van de Weijer met de grootst mogelijke
zorg samengesteld, doch aanvaardt Marieke van de Weijer en haar bedrijf Kattenherplaatsing.nl &
Kattenvoorlichting.nl geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van:
•
•
•
•

mogelijke onjuistheden in de inhoud van dit informatieve artikel
de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen
eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde
informatie
eventuele gevolgen, schade of consequenties, ontstaan door direct gebruik van Heel Traumeeltabletten

Informatie en advies kan nooit een consult bij dierenarts of homeopaat voor dieren vervangen!
Bedenk bij het lezen dat de gezondheidssituatie van jouw kat anders kan zijn dan in de teksten op de website
van Kattenvoorlichting.nl wordt beschreven. De verstrekte informatie is niet bedoeld als vervanging van een
consult bij dierenarts of homeopathisch behandelaar van dieren!
Intellectueel eigendom
Kattenvoorlichting.nl bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen
naar andere bronnen of websites.
De werking van Traumeel
De wet geeft niet meer de mogelijkheid om indicaties bij homeopathische middelen te vermelden en de
indicaties waarvoor wij Traumeel aanbevelen, zijn dan ook niet te vinden in de bijsluiter. De informatie opgenomen op onze website met betrekking tot Heel Traumeel-tabletten - is afkomstig van een homeopaat
voor dieren. Wij raden deze tabletten aan op basis van onze eigen positieve ervaringen en onze
klantervaringen met dit middel, in de bestrijding van klachten van artrose, angst en stress bij katten.
Hyperlinks
Mijn website bevat hyperlinks naar sites buiten mijn domein. Deze links dienen als extra service voor jou als
gast. Voor de sites waarnaar ik u verwijs, kunnen andere voorwaarden gelden. Ik ben ook niet aansprakelijk
voor de inhoud van elk van deze websites.
Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact op met Marieke van de Weijer via:
info@kattenvoorlichting.nl
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