Disclaimer, cookiebeleid en gebruikersvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website Live Your Choice aangeboden
informatie, aanbevelingen en/of diensten te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met de
toepasselijkheid van deze disclaimer, cookiebeleid en gebruikersvoorwaarden.
Cookiebeleid
Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik
van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een
cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je
browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser
vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent.
Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een
cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.
Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Voor marketing doeleinden
werkt Live Your Choice met Facebook pixels, waardoor de informatie en content die gedeeld
wordt en advertenties die gebruikt worden aansluiten bij jouw interesse op basis van je website
bezoek.
Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen
in de standaard instellingen van je browser. Let wel op dat onderdelen van de Live Your Choice
website mogelijk niet meer werken wanneer je cookies uitschakelt.
In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt
voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten
vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek
aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord
gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website
te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.
Gebruik van de website www.live-your-choice.com
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie op
deze site kan niet worden aangemerkt als advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op
deze website worden ontleend. Hoewel Live Your Choice zorgvuldigheid in acht neemt bij het
samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die
betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
van de geboden informatie. Zo ook voor alle testimonials die op de website staan. Live Your
Choice garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van
virussen. Live Your Choice wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid,
volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website
uitdrukkelijk van de hand. De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving wijzigen.
Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Live Your Choice staan links naar websites van derden wanneer dat mogelijk
interessant is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor
de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van
dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Live Your
Choice niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze
website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij
Live Your Choice. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Live Your Choice. Je mag informatie op deze
website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te
wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te
controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze
disclaimer, gewijzigd is.
Laatste update 18-6-2020.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter binnen het arrondissement van Live Your Choice.
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