MEDISCHE DISCLAIMER:
De Nomobese-organisatie (incl. derden/partners waarmee wordt
samengewerkt) geeft o.a. informatie, adviezen en verricht behandelingen op
het gebied van gewichtsverlies aan natuurlijke personen (hierna:
deelnemer(s)).
Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer – en
Nomobese beveelt zulks aan - zelf vooraf medisch advies in te winnen (bij
diens huisarts) alvorens bij Nomobese een behandeling te ondergaan c.q.
bepaalde voedingsproducten te consumeren.
WAARSCHUWING!
Mocht één van de hiernavolgende contra-indicaties of een andere(!) op
deelnemer van toepassing zijn, zo ook in geval van ziekte en bij
medicijngebruik, dan adviseert Nomobese uitdrukkelijk en met klem om
contact op te nemen met de huisarts en/of behandelend specialist alvorens
met een behandeling bij Nomobese te beginnen c.q. daarmede voort te
gaan.
Mogelijke contra-indicaties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwangerschap
Epilepsie
Drager van pacemaker
Acute trombose
Hart- en Vaatziekte(n)
Wonden (recente) als gevolg van operatie(s)
Drager van recent geplaatste metalen pennen, bouten en/of platen
Kwaadaardige tumoren

Deelnemer is bij voortduring – derhalve niet enkel bij het tot stand komen
van de overeenkomst - gehouden Nomobese telkenmale uit zichzelf en
onverwijld te informeren omtrent die feiten en (gewijzigde) omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang (kunnen)
zijn, met name terzake diens gezondheidssituatie.
Deelnemer zal Nomobese steeds - uit zichzelf - omgaande alle voor een
behoorlijke (verdere) uitvoering van de overeenkomst relevante, nuttige en
noodzakelijke inlichtingen verschaffen, waaronder met name begrepen die
medische gegevens - c.q. wijziging daarvan - die voor een goede uitvoering

van de overeengekomen prestatie van belang (kunnen) zijn (bijvoorbeeld
terzake eventueel medicijngebruik).
Deelnemer heeft in te staan voor de juistheid, volledigheid en getrouwheid
van door deze aan Nomobese verstrekte informatie.
Daarin
onverhoopt
opgenomen
onjuistheden
zijn
de
eigen
verantwoordelijkheid van deelnemer.
Op Nomobese rust te dier zake geen eigen onderzoeksplicht.

Nomobese is (immers) geen medische organisatie en de voor Nomobese
werkzame personen zijn derhalve niet toegerust om aan deelnemer medisch
advies te geven of een medische diagnose te stellen.
Door Nomobese verstrekte informatie kan en mag derhalve nimmer als een
medisch advies of een medische diagnose worden opgevat.
Eventuele adviezen, rapporten, diagnoses die van de zijde van de
Nomobese-organisatie verstrekt worden zijn derhalve ook niet op te vatten
als aanvulling op c.q. vervanging van een medisch advies.
ATTENTIE
Wanneer er ongemak optreedt tijdens een behandeling bij Nomobese dan
dient deelnemer de behandeling te beëindigen en de huisarts te raadplegen.
Mocht(en) de arts(en) nadere informatie nodig hebben, dan kan deelnemer
uiteraard te allen tijde contact opnemen met Nomobese.
-------------------------------------------------------------

