
Disclaimer 

LifeTree B.V. (hierna: LifeTree) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
59008040. LifeTree is statutair gevestigd aan Steenloper 6, 8532 BL te Lemmer. LifeTree is 

kantoor houdende aan Steenloper 6, 8532 BL, te Lemmer alsmede aan Aardbeienstraat 16, 
1326 HK, te Almere. Deze disclaimer van LifeTree geldt tevens voor al haar 

dochterondernemingen d.w.z. : UbunTree B.V., FinTree B.V., UbuntuAcademy B.V. en 
UbuntuAmulet B.V. 
 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.lifetree.network.  
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te 
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.  

Inhoud  
LifeTree heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks bestaat 

de mogelijkheid dat de informatie op de site incorrect en/of incompleet is. LifeTree behoudt 
zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in de 

informatie op haar website aan te brengen. Mocht u bij het lezen van de website incorrecte 
en/of incomplete informatie aantreffen, dan stelt LifeTree het op prijs als u hierover contact 

opneemt. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op deze website.  

Aansprakelijkheid  
LifeTree is ontstaan vanuit de kernwaarden van Ubuntu ‘Ik ben omdat Wij zijn’: 

1. vertrouwen, 2. onderlinge verbondenheid, 3.  medemenselijkheid 

Deze waarden vormen een gelaagdheid waarbij vertrouwen een veilige omgeving biedt 

waarbinnen een diepere onderlinge verbondenheid vanuit kwetsbaarheid de basis legt voor 
het medemenselijk kunnen reageren en handelen. Daar onder stroomt het gevoel van liefde en 

het nemen van verantwoordelijkheid, zowel voor jezelf als voor de ander, zonder oordeel. 
Ieder mens is uniek en verdient het om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Vanuit intrinsieke 

interesse en met respect voor al wat leeft bieden we elkaar de mogelijkheid om een 
zelfredzaam en menswaardig bestaan op te kunnen bouwen welke tevens bijdraagt aan een 

duurzame en vreedzame samenleving in harmonie met de natuur, ongeacht culturele- en/of 
identiteitsachtergrond, geloof, seksuele geaardheid, leeftijd, fysieke- en/of verstandelijke 

beperking etc. 

Als u bij het lezen van de website mogelijke onjuistheden aantreft over de inhoud, of op de 

aan haar website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen, dan stelt 
LifeTree het op prijs als u hierover contact opneemt. Dit kan telefonisch of via het 

contactformulier op deze website.  

http://www.lifetree.network


Auteursrechten  
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud, of delen van de inhoud van de website, 
maken inbreuk op intellectuele rechten. LifeTree behoudt zich 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). Het is niet 

toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LifeTree informatie op deze 
website te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te 

verveelvoudigen. Wilt u graag gebruikmaken van informatie die op de website staat, neem 
dan gerust contact met ons op.  
 
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 in Nederland.  


