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ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER 
 
 
MIJN DOEL 
Mijn doel is om een betrouwbare, professionele en kwalitatief zeer hoogwaardige 
spirituele handreiking te zijn voor vele mensen. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
Joris Golstein | Doe maar effe paranormaal is gevrijwaard van aanspraken door 
derden. Er kunnen geen rechten aan mijn spirituele consulten worden ontleend. 
Een fotolezing, kaartlegging of consult impliceert paranormale en spirituele 
ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en 
adviezen hecht en wat u ermee verkiest te doen. Wanneer u gebruik maakt van 
mijn diensten gaat u automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden. 
 
SCHADEVERGOEDING 
Joris Golstein | Doe maar effe paranormaal zal geen schadevergoeding uitkeren 
naar aanleiding van gegeven lezingen, consulten of ‘toekomstvoorspellingen’.  
U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk 
voor uw keuzes en uw eigen leven. Ik retourneer dan ook geen geld van lezingen of 
consulten, daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop 
van een product niet van toepassing is. 
 
GARANTIE 
Een spiritueel-, paranormaal- of coaching consult is slechts een momentopname 
van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment 
wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan ik geen enkele garantie bieden 
met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes 
die uw toekomst beïnvloeden en bepalen. 
 
HUISARTS / SPECIALIST 
Ik verstrek geen medische adviezen en zal te allen tijde adviseren een (huis)arts of 
specialist te consulteren. Ik zal u nooit adviseren een huisarts/specialist of 
psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Ik ga er van uit dat u zelf zo verstandig 
bent om nooit bepaalde zaken zonder (huis)arts of andere specialist te beslissen 
of deze buiten te sluiten en verzoek u dringend dit ook niet te doen. Doet u dit wel, 
dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze. 
 
ZWIJGPLICHT 
Ik heb zwijgplicht en hecht grote waarde aan het vertrouwen tussen u en mij.  
Discretie is gegarandeerd.  
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UW VERTROUWEN, MIJN VERTROUWEN 
Mocht u gebruik willen maken van mijn diensten dan is het niet toegestaan 
opnames te delen met derden of te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. 
fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te 
hebben gevraagd en ontvangen van Joris Golstein | Doe maar effe paranormaal. 
Dit geldt eveneens voor de livestreams die ik o.a. op TikTok en Facebook doe. 
 
WEIGERING/BLOKKERING VOOR MIJN SPIRITUELE CONSULTEN EN DIENSTEN 
Ik behoud mij te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u mijn 
diensten te weigeren en/of u voor een onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zal ik 
overgaan als u mij lastigvalt en onjuist bejegent. In geval van intimidatie en/of 
bedreiging, (seksueel lastigvallen) zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij 
politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn uw gegevens vrij te 
geven.  
 
COPYRIGHT AFBEELDINGEN 
Al het beeldmateriaal op mijn website is eigen materiaal. Mocht ik onverhoopt 
iemand afbeelden die dit liever niet heeft, allereerst uiteraard mijn excuses en 
stuur mij dan even een berichtje zodat ik dit kan aanpassen. 
 
BETALINGEN 
Al mijn diensten dienen vooraf te worden betaald. 
Als ik geboekt word voor evenementen of speciale gelegenheden dient 50% van 
de overeengekomen vergoeding vooraf en 50% achteraf te worden voldaan. 
 
PRIVACYREGLEMENT 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft 
toegestuurd. Alle informatie en gegevens worden vertrouwelijk en discreet 
behandeld en uw gegevens worden nimmer met derden gedeeld, vrijgegeven of 
afgestaan, tenzij dit noodzakelijk is doordat mij dit via een gerechtelijk bevel wordt 
opgedragen. 
Voorts verwijs ik naar mijn privacyverklaring waarin staat hoe ik omga met uw 
persoonlijke gegevens voor eventuele verwerking in mijn onderneming. 
 
INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Niets van mijn website of online uitingen mag worden overgenomen of 
gekopieerd zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Joris 
Golstein. 


