
Disclaimer
Alle uitingen die u hier als bezoeker van onze site leest, zijn gebaseerd op ervaringen die 
wij, Vitaal Water u.a., samen met gebruikers van vitaal water meemaken.
Wanneer teksten op een andere, dan door ons bedoelde wijze geïnterpreteerd worden, 
kunnen wij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  
Onze missie is een betere balans te maken tussen mens, dier en natuur. Dit doen we door 
de gebruikers te wijzen op hun verantwoordelijkheid in dit proces. Wij geloven niet in 
symptoombestrijding, maar zoeken de oplossing in het aanpakken van de oorzaak. 
We excuseren ons bij voorbaat wanneer we partijen die andere belangen hebben, mogelijk 
door onze missie schaden.
Wij zijn geen medici; als u ziek bent, bezoek dan altijd uw huisarts of specialist.

Bedankt voor uw vertrouwen en deelname aan onze gezamenlijke missie.

Copyright
Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, 
mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder 
vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

Privacy
Vitaal Water u.a. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens 
strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in 
overeenstemming met de geldende richtlijnen verwerkt. Vitaal Water u.a. stelt uw 
persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Hyperlinks
www.vitaalwater.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Vitaal Water u.a. is op geen 
enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van 
de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke 
gekoppelde websites.

Links
Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites Vitaal Water u.a., 
doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de 
schijn wekken dat www.vitaalwater.nl de site of daarop gepubliceerde producten 
ondersteunt. De website mag een link naar www.vitaalwater.nl maken, maar mag geen 
inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over Vitaal 
Water u.a. en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, 
waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare 
taal of onjuiste informatie wordt weergegeven. Voor vragen of opmerkingen over de 
inhoud van de site kunt u contact opnemen via info@vitaalwater.nl.
Alle rechten voorbehouden.

Webdesign 
De website is niet te bekijken in Internet Explorer 6 en lager. 


