Deze disclaimer geldt voor de gehele website van travelbyheart.nl. Deze website is
eigendom van Athina Ketting en Vincent Dobbe. Wij hebben het recht om de
disclaimer op elk gewenst tijdstip te wijzingen zonder dit van te voren te melden.
Wij zijn de website travelbyheart.nl gestart voor vermaak. We stellen onze artikelen
met zorg samen en proberen deze zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter
voorkomen dat dergelijke informatie niet meer klopt. Denk hierbij aan prijzen,
openingstijden of het bestaan van een bedrijf. We adviseren je om dit soort zaken
daarom altijd even te checken op de officiële website van het betreffende bedrijf.
Er kunnen geen enkele rechten worden ontleend aan dergelijke fouten.
Hoewel wij onze website met veel zorg samenstellen kan het voorkomen dat er
fouten voorkomen op het gebied van inhoud, grammatica, vertaling of interpretatie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen hier van. Kom je nou een foutje tegen
in de inhoud? Laat het ons gerust weten door ons een privéberichtje te sturen dan
passen wij het direct aan!
Copyright
Alle teksten, afbeeldingen en video’s zijn eigendom van travelbyheart.nl. Wanneer
content van iemand anders afkomstig is zullen wij dit altijd vermelden. Naast dat de
copyright van toepassing is op onze website, geldt dit ook voor al de content op
onze social media accounts. Content van travelbyheart.nl vragen we je niet zomaar
te delen zonder toestemming. Wij hebben namelijk hard gewerkt om deze content
met zorg samen te stellen. Wil je graag iets gebruiken? Vraag ons dan altijd om
toestemming door ons een berichtje te sturen via social media.
Reclame en samenwerkingen
Een website bijhouden is bijna een fulltime baan, er komt zoveel bij kijken! Iedereen
die ergens hard voor werkt wil hier graag betaald voor worden en dat geldt ook
voor ons. Nu is het niet zo we onze website vol willen gooien met reclame anders zou
het geen persoonlijke blog meer zijn, maar het kan voorkomen dat een bedrijf met
ons wil samenwerken of dat wij er zelf voor kiezen om een affiliate link te plaatsen in
een artikel of op onze website. Wanneer jij via een affiliate link een product of dienst
koop ontvangen wij hier een kleine vergoeding voor, terwijl de prijs voor jou gewoon
hetzelfde blijft. Op deze manier kunnen wij weer investeren in onze blog.
Wanneer het om samenwerkingen of affiliate marketing gaat zijn wij zeer selectief
waar wij mee samenwerken. Een link of samenwerking zul je alleen op onze website
zien als wij er 100% achter staan en het bij ons en travelbyheart.nl past. Zo zullen wij
nooit samenwerken met een all-inclusive hotel, want dat past niet bij ons en dus ook
niet bij onze blog. Wanneer wij samenwerken met een bedrijf of een artikel affiliate
links bevat dan vermelden we dit altijd onderaan het artikel. We zijn graag eerlijk
naar jou toe!
Verlaat je onze website via een hyperlink, denk er dan ook dat vanaf dit moment
onze disclaimer en privacy- en cookieverklaring niet meer geldt. Vanaf dit moment
geldt de voorwaarden van de betreffende website.

This disclaimer applies to the entire website of travelbyheart.nl. This website is owned
by Athina Ketting and Vincent Dobbe. We have the right to change the disclaimer
at any time without prior notice.
We started the website travelbyheart.nl for entertainment. We carefully put together
our articles and try to keep them as up-to-date as possible. However, it is possible
that such information is no longer correct. For example prices, opening hours or the
existence of a company. We therefore advise you to always check the official
website of the company. No rights can be derived from such errors.
Although we compile our website with great care, it is possible that errors occur in
the field of content, grammar, translation or interpretation. We are not responsible for
the consequences of this. Did you find a mistake in our content, please let us know
by sending us a private message and we will adjust it immediately!
Copyright
All texts, images and videos are property of travelbyheart.nl. When content comes
from someone else we will always mention this. Besides that the copyright applies to
our website, this also applies to all content on our social media accounts. We have
worked hard to put this content together with care. We ask you kindly not to share
our content without permission. Would you like to use something? Always ask us for
permission by sending us a message via social media.
Advertising and collaborations
Keeping a website is almost a full-time job, there is so much to do all the time!
Everyone who works hard for something wants to be paid for this and that also
applies to us. Now it is not like we want to fill our website with advertising because
then it would not be a personal blog anymore, but it is possible that a company
wants to cooperate with us or that we choose to place an affiliate link in an article or
on our website. When you purchase a product or service via an affiliate link, we
receive a small fee for this, while the price remains the same for you. This way we can
invest in our blog.
When it comes to collaborations or affiliate marketing, we are very selective with
whom we cooperate. You will only see a link or cooperation on our website if we are
100% behind it and it fits with us and travelbyheart.nl. For example we will never
cooperate with an all-inclusive hotel, because that does not suit us and therefore not
our blog. When we cooperate with a company or an article contains affiliate links,
we always mention this at the bottom of the article. We are glad to be honest with
you!
If you leave our website via a hyperlink, remember that from this moment our
disclaimer and privacy and cookie statement no longer applies. From this moment
on the conditions of the relevant website apply.

