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Op deze pagina vind je onze voorwaarden.  

Versie november 2021 

Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die wij, Stellazoektrust.nl, via de online cursus 

Hartenjager levert. Door onze diensten te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat 

onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente 

overeenkomst is steeds van toepassing. 

Dienst 

Hartenjager biedt toegang tot diverse educatieve media en content. De inhoud van deze diensten 

kan in de loop der tijd veranderen. Voor deze diensten vragen wij een vergoeding. 

Wij behouden ons het recht voor om content te wijzigen of (tijdelijk) te verwijderen, hier kun je geen 

rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij de dienst beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst 

of toepasselijke regelgeving handelt. 

Onze diensten zijn bereikbaar via het web. Op verschillende platforms tref je mogelijk verschillende 

functionaliteit aan. We zetten ons in om Hartenjager goed, veilig en snel toegankelijk te houden voor 

al onze leden – maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij storingen waarbij 

Hartenjager tijdelijk niet beschikbaar is, heb je geen recht op schadevergoeding. 

 

Deelname 

Je kunt onze dienst gebruiken door de cursus aan te schaffen. Je krijgt dan een Hartenjager account 

waarmee je de dienst kunt benaderen. Ieder account is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan dit 

account te delen met derden. Niets van de inhoud van de cursus mag worden gedeeld met andere 

personen dan jijzelf. Noch mag de inhoud van de cursus worden gekopieerd.   

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor de 

bijdrage te verhogen. We zullen je daarvan van tevoren op de hoogte stellen.  

Herroepingsrecht 

Zodra je inlogt en gebruikmaakt van je Hartenjager account, vervalt je herroepingsrecht. We lichten 

je hier vooraf in tijdens het aanmeldproces. Alle betalingen zijn vooraf en definitief. Omdat er vooraf 

de mogelijkheid bestaat om te inventariseren of de cursus bij je past, door middel van de informatie 

op de website, of via het stellen van vragen via het e-mailadres stella@stellazoektrust.nl, vindt er 

geen restitutie plaats bij ‘spijt’ van de aankoop.  

 

Aansprakelijkheid 

Hartenjager wordt aangeboden ter inspiratie. Stella zoekt Rust sluit alle aansprakelijkheid uit voor 

enigerlei directie of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht 

verband houdt met de website of door Stella zoekt Rust ontwikkelde content of producten of 

diensten.  

Privacy 

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer 

over. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan 
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delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren.  

De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen Hartenjager omgeving, 

tenzij anders, schriftelijk met Stella Baars, overeengekomen. 

Klachtenregeling en geschillen 

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur een e-mail naar stella@stellazoektrust.nl en we 

reageren zo snel mogelijk. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

Disclaimer 

Hartenjager, Stellazoektrust.nl (de website en alle onderdelen daarvan), met uitzondering van 

bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stella zoekt Rust. Het is niet toegestaan om de site of 

gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Stella zoekt Rust.  

De op deze website getoonde informatie wordt door Stella zoekt Rust met constante zorg en 

aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt 

gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.  

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stella zoekt Rust behoudt zich 

het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving 

door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk 

bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, 

deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

Hoewel Stella zoekt Rust alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stella zoekt Rust niet 

aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet 

verzonden worden. 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hartenjager 

(Stellazoektrust.nl), welke geen eigendom zijn van Stella zoekt Rust, maar zijn louter ter informatie 

van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men stellazoektrust.nl of 

Hartenjager. Hoewel Stella zoekt Rust uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen 

wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van 

eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijk voor de inhoud 

van de websites die niet door Stella zoekt Rust worden onderhouden wordt afgewezen. 

Aan de tips op stellazoektrust.nl en via Hartenjager kunnen geen rechten worden ontleend. 

Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd eerst een huisarts of psycholoog. De tips 

op Stella zoekt Rust en Hartenjager zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te 

verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning worden toegepast onder toezicht van een (medisch) 

deskundige. Stella zoekt Rust sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 

van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en door 

Stella zoekt Rust ontwikkelde content of producten. 

Stella zoekt Rust©®. Hartenjager©. Alle rechten voorbehouden. Stella zoekt Rust is een 

geregistreerde handelsnaam. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van de 

respectievelijke eigenaar.  

Hartenjager en Stella zoekt Rust wordt je aangeboden door: 
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Stella zoekt Rust, Stella Baars-Scholten, Leen van der Houwenstraat 70,3151 ML Hoek van Holland, 

stella@stellazoektrust.nl 

 

KvK-nummer: 65548515 

Btw-identificatienummer: NL001574754B54 
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