
Algemene disclaimer – website Monique Vork                             

1) Akkoordverklaring 

Het openen en doorbladeren (browsen) van deze website of gelieerde websites van medium 
Monique Vork of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website(s) 
betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden. 

2) Doel van de website 

Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, data, 
grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html code, (verder: 
de ‘Content’) die zich op de website van medium Monique Vork bevinden, worden uitsluitend 
ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd 
als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele 
relatie tussen u en medium Monique Vork. De Content van deze site dient niet te worden 
beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. 

3) Links naar websites van derden 

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van 
gebruikersgemak en impliceren niet dat medium Monique Vork de gelinkte sites goedkeurt of 
onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van medium Monique Vork, aangezien 
medium Monique Vork geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve 
kan medium Monique Vork niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte 
sites of de links die zich daarop bevinden. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van medium Monique Vork is het u niet 
toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van medium 
Monique Vork te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van medium 
Monique Vork aan andere websites (framing) of soortgelijke handelingen verboden zijn. 

4) Intellectueel eigendom 

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve 
eigendom van medium Monique Vork. De Content op deze website wordt beschermd door 
intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van medium Monique Vork of derden. 

U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. 
Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van medium Monique 
Vork zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van medium Monique Vork is verboden. 
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook maar zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van medium Monique Vork. 



5) Garantie en aansprakelijkheid 

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor 
eventuele fouten en onvolledigheden in de informatie, nog voor de beschikbaarheid van de 
website of onderdelen daarvan niet worden ingestaan en aanvaarden de samensteller(s), 
(eind)redacteur(en), en medium Monique Vork deswege geen aansprakelijkheid voor de 
gevolgen van eventuele voorkomende fouten en/of onvolledigheden. 

De Content op de website van medium Monique Vork wordt verstrekt ’as is’ en zonder enige 
garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel medium 
Monique Vork redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de 
website van medium Monique Vork te verstrekken, garandeert medium Monique Vork niet dat 
deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, 
Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw 
specifieke gebruik of up-to-date is, en medium Monique Vork behoudt zich het recht voor de 
Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. medium Monique Vork 
geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig 
onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik 
van deze informatie. 

De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg 
van een contractuele relatie met medium Monique Vork. 

Medium Monique Vork is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of 
bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van 
inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in 
verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt 
gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. 



 

Disclaimer – Consulten – medium Monique Vork 

 

Deze reading, een vorm van consult valt onder een experiment; er kunnen geen claims 

worden geëist en resultaten zijn niet gegarandeerd. Het medium is geen toekomstvoorspeller, 

maar geeft bewijs van overlevering hetgeen kan uitmonden is een blijk van aanwezigheid van 

iemand uit de geestenwereld alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat diegene (h)erkend 

wordt door de sitter (de sitter is de cliënt die een reading ontvangt).  

 

Het medium kan slecht  informatie doorgeven welke hij/zij op dat moment via het spirituele 

contact met de geestenwereld, ontvangt. 

Als het binnen 10 minuten van de reading, duidelijk wordt dat er geen bevredigend en 

herkenbaar contact tot stand gebracht is door het medium, dan kan zowel het medium als de 

sitter, de reading beëindigen en zal het betaalde bedrag worden teruggegeven, dan wel terug 

gestort. Ná dit punt - 10 minuten - wordt de sitter verondersteld de reading als bevredigend te 

ervaren. de sitter heeft duidelijk het gevoel of de bewijzen, dat het om een daadwerkelijk 

bekende overledene gaat en/of zij/hij ervaart of ziet/hoort dingen die zij/hij niet eerder ervaarde 

binnen deze context. 

 

Als de sitter zich te kwetsbaar voelt of verwacht dat te ervaren, zal de sitter op dat moment 

opstappen. Het consultbedrag wordt teruggegeven. 

De sitter is ervan verzekerd dat hij/zij zich niet bewust is van enige medische en/of 

psychiatrische, die haar/zijn interpretatie van de reading informatie, zal/kan  beïnvloeden en 

dat zij/hij deze reading vrijwillig en zelfstandig heeft aangevraagd en is aangegaan. De sitter 

accepteert derhalve volledig de uitkomsten van de reading. 


