Aanvullende bepalingen algemene voorwaarden:
e-book / werkboek
Bepalingen (dienstverlener en deelnemer):
Artikel [1]!
1. Indien het aanbod wordt aanvaard en het e-book / werkboek online (hierna te noemen: product) wordt
aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer
niet gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
2. Deelnemer ontvangt na aankoop het product. Het product is zodoende uitgesloten van het
herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met
restitutie van het aankoopbedrag.
3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen in de loop van de tijd aan te passen. Zij heeft tevens het
recht de prijs aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet
verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer
blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals
opgedaan tijdens het tot zich nemen van de content van het product.
6. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van het product uit te breiden, te beperken of aan te passen.
7. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor
persoonlijke doeleinden. Het product is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in
beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van
naamsvermelding van dienstverlener. Deelnemer mag de content uit het product niet binnen 6 maanden
gebruiken om een soortgelijk product te creëren.
8. De in het product geleverde informatie blijft eigendom van dienstverlener. Het is de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt
gegeven op te slaan.
9. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie
zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen
daarvan rechtvaardigt.
10. Dienstverlener behoudt zich het recht voor mensen die door hun gedrag of het handelen in strijd met
deze voorwaarden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het kopiëren en delen van de content) op hun gedrag
aan te spreken en een auteursrechtclaim te doen toekomen. Dit laat de verplichting tot betaling van de
kosten voor de desbetreffende content onverlet.

