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Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het 
gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en 
deze te hebben aanvaard. 
DE TROOSTBOOM® is een wettig geregistreerd merk. De Intellectuele Eigendomsrechten van Larissa E. van 
der Molen h.o.d.n. Praktijk De Troostboom zijn juridisch beschermd door ‘de Merkplaats’ te Amsterdam. 
 

 
 
U dient alle Intellectuele en Industriële eigendomsrechten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Niets 
mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook worden opgeslagen dan wel openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopieën, opnamen of 
enigerlei andere wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur zijnde 
Larissa E. van der Molen h.o.d.n. Praktijk De Troostboom.  
 
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er 
kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. 
 
De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. 
U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze 
informatie. 
De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Larissa E. van der Molen h.o.d.n. Praktijk De 
Troostboom is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct 
gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website. Elk gebruik dat u maakt van de 
informatie op onze website komt voor uw eigen risico. 
Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Larissa E. van der Molen h.o.d.n. 
Praktijk De Troostboom niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites noch is zij verantwoordelijk 
voor de inhoud daarvan. 
Copyright© Larissa E. van der Molen h.o.d.n. Praktijk De Troostboom, 2017. Alle rechten voorbehouden.  
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Praktijk De Troostboom   
Zeeldraaierstraat 3 
5261 XK Vught 
T: 06- 51 18 97 28   
E: info@detroostboom.nl  
W: www.detroostboom.nl 
 
BTW: NL 1531.77.603.B.01            
KvK: 17251011  

NL 50 RABO 01307.80.278 

AGB Code 
Praktijk          94-059795  

Zorgverlener 94-012461 
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