Disclaimer
LifeTree B.V. (hierna: LifeTree) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
59008040. LifeTree is statutair gevestigd aan de Dorotheagaarde 84 – 1403JX - Bussum.
LifeTree is kantoor houdende aan de Dorotheagaarde 84 – 1403JX – Bussum. Deze
disclaimer van LifeTree geldt tevens voor al haar dochterondernemingen d.w.z. : UbunTree
B.V., UbuntuAcademy B.V. en UbuntuAmulet B.V.
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende websites:
www.lifetree.network en www.ubuntuacademy.org
Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Inhoud
LifeTree heeft beide websites met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks
bestaat de mogelijkheid dat de informatie op de sites incorrect en/of incompleet is. LifeTree
behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in
de informatie op deze beide websites aan te brengen. Mocht u bij het lezen van de websites
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 websites.

Aansprakelijkheid
LifeTree
LifeTree biedt strategisch advies, finance- & fundmanagement en partnerschap ontwikkeling
aan family offices, sociale en duurzame bedrijven en (ANBI) stichtingen en is ontstaan vanuit
de kernwaarden van Ubuntu ‘Ik ben omdat Wij zijn’. Sinds januari 2018 zijn UbunTree,
UbuntuAcademy en UbuntuAmulet onderdeel van LifeTree.
Het concept van LifeTree komt terug in ons beeldmerk, waar drie personen onze
kernwaarden reflecteren (vertrouwen, onderlinge verbondenheid en medemenselijkheid).
De symbolen tussen deze drie personen zijn oude Afrikaanse stammensymbolen die zowel
onze visie, missie als onze manier van werken vertegenwoordigen: * zorg voor de
leefgemeenschap, * verenig in alle diversiteit, * ontwikkel door transformatie, * toon kracht
in nederigheid, * creëer balans middels dialoog, * beslis vanuit hartverbinding.
UbuntuAcademy
UbuntuAcademy gelooft in de vorming van een WIJ-maatschappij vanuit de kracht van het
verschil. Ieder mens is uniek en mag de kans krijgen om zijn/haar eigen talent te
ontwikkelen. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen een goed bestaan op te bouwen. Een
zelfredzaam en menswaardig bestaan binnen een duurzame en vreedzame samenleving. Een

verbonden samenleving waar het niet uitmaakt welke culturele achtergrond, religie,
geaardheid of leeftijd je hebt.
UbuntuAcademy draagt bij aan een WIJ-maatschappij door ontwikkeltrajecten op maat
rondom burgerschap, persoonsvorming en sociaal ondernemerschap. O.a door het
organiseren van dialoogsessies tussen jongeren en volwassenen met diverse achtergronden
en denkbeelden. Deze sessies zorgen samen met onze trajecten walk-the-talk en act-toconnect voor een groeiend wederzijds begrip. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe
mogelijkheden, meer sociale inclusiviteit, een verbeterde groepsdynamiek en een
duurzamer toekomstperspectief.
Als u bij het lezen van de website mogelijke onjuistheden aantreft over de inhoud, of op de
aan haar beide websites 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.

Auteursrechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud, of delen van de inhoud van beide
bovengenoemde websites, 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 welke u aantreft 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.

