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Online Course Terms & Conditions

The following Terms and Conditions are entered into by and between You (“Client” or “You”) and 
Dutch Couture Academy, activity of Magnolia Blossom BV (“Dutch Couture Academy” , the 
Company, or "we”, or “us”). 

Program

The Company agrees to provide you with access to the (Online) Course (“Program”). As a 
condition of participating in the Program, you agree to be bound by and to abide by all policies and 
procedures set out in this Agreement, including those incorporated by reference.

Terms of Use, Privacy Policy, & Disclaimer

The Company’s Terms of Use, Privacy Policy, and Disclaimer are hereby incorporated by reference 
into this agreement. Except as modified by this Agreement, each of those agreements and policies 
shall apply fully to your participation in the Program. In the event of a conflict between any of those 
policies and this Agreement, this Agreement shall govern.

Nature of The Relationship

Nothing in this Agreement shall be construed to create a partnership, joint venture, employment, or 
agency relationship. The Company is agreeing only to provide Client with access to the Program, 
which provides education and information. The information contained in the Program, including 
any interactions with the instructors, is not intended as, and shall not be understood or construed as, 
professional advice.

Fees

In consideration of Your access to the Program, you agree to pay the fees as provided in the course 
description. 

You may choose between a single payment (due immediately) or a monthly payment plan 
(according to the plan provided for each specific course). If you select the payment plan, you must 
pay the initial payment today and then your selected payment method will be automatically charged 
the following time(s). If you opt for monthly payments, you will remain responsible for those 
payments unless you obtain a refund according to the Program’s Refund Policy set forth below. You 
may not cancel or avoid these payments except through the Refund Policy. In the event that any 
payment is not made, the Company shall immediately suspend your access to the Program. 

Payment Plan Authorization



If  you elect for the payment plan, You hereby authorize the Company to charge your credit card or 
debit card automatically according to the terms set forth in the Fees section above.

Refund Policy

The Company provides a money-back guarantee for the Program.  That money-back guarantee is 
governed by the following terms.

We want You to be satisfied with your purchase, so we offer a no-questions asked money-back 
guarantee. To claim a refund, You must request your money back within 14 days of the purchase. 
You may request your money back by emailing saskia@saskiaterwelle.nl. That email must 
reference the Product, set out the date of Your purchase, and the email and name associated with the 
purchase. You are not required to submit any proof that you have completed any work or meet any 
other requirements.

Upon determining that you are entitled to a refund pursuant to this policy, the Company will 
promptly issue an instruction to its payment processor to issue the refund. The Company does not 
control its payment processor and will not be able to expedite any refunds.

If you receive a refund of any purchase through this money-back guarantee, that shall immediately 
terminate any and all licenses granted you to use the material provided to you under this Agreement 
and the Company’s Terms of Use. You shall immediately cease using the material and shall destroy 
all copies of the information provided to you, including without limitation: video recordings, audio 
recordings, forms, template documents, slide shows, membership areas, social media groups limited 
to paying members, and other resources.

The Program

As part of the Program, the Company shall provide the following to Client.

Access To Program Area – The Company shall maintain a Program Area that may include lessons, 
forms, worksheets, checklists, and other information. You shall have access to this Program Area for 
a period that is stated in the course description.

(for some courses: see course description) Access To Private Discussion Group – The Company 
shall maintain a Private Facebook Group that You will have access to as a member of the Program. 
That Group provides a forum for You to connect with other Program participants and to seek 
guidance and support. Members of the Company will seek to interact with Program participants in 
the group, but the Company does not make any guarantees about participation by any of its 
employee, founders, or members in the Group. You are required to abide by any and all rules posted 
in that Group. If you fail to abide by those rules, you will forfeit your right to participate in that 
Group. In the event you lose your right to participate in the Group as a result of rules violation, you 
shall not receive a refund.

(for some online courses: see course description) Q&A Calls/Sessions – As a member of the 
Program, you will have access to live question and answer sessions. The Company shall provide 
you with details about how to participate in these question and answer sessions. 

Bonuses – You shall be entitled to any bonuses offered to you at the time of registration.

Ownership Of All Intellectual Property



All content included as part of the Program, such as text, graphics, logos, images, as well as the 
compilation thereof, and any software used in the Program, is the property of the Company or its 
suppliers and protected by copyright and other laws that protect intellectual property and 
proprietary rights. 

The Company name, the Company logo, the Company slogan, and all related names, logos, product 
and service names, designs, and slogans are trademarks of the Company or its affiliates or licensors. 
You must not use such marks without the prior written permission of the Company. All other names, 
logos, product and service names, designs and slogans in the Program are the trademarks of their 
respective owners.

Your participation in the Program does not result in a transfer of any intellectual property to You, 
and, as a condition of participation in the Program, You agree to observe and abide by all copyright 
and other intellectual property protection.

You are granted a single-use, non-exclusive, non-transferable, revocable license to access and use 
the Program content and resources. You hereby agree that You will not modify, publish, transmit, 
reverse engineer, participate in the transfer or sale, create derivative works, or in any way exploit 
any of the content, in whole or in part, found in the Program. 

The Company content is not for resale. Your participation in the Program does not entitle you to 
make any unauthorized use of any protected content, and in particular you will not delete or alter 
any proprietary rights or attribution notices in any content. You will use protected content solely for 
your individual use, and will make no other use of the content without the express written 
permission of the Company and the copyright owner. You agree that you do not acquire any 
ownership rights in any protected content. We do not grant you any licenses, express or implied, to 
the intellectual property of the Company or our licensors except as expressly authorized herein.

You hereby agree that any infringement of the Company’s intellectual property shall result in an 
immediate termination of the license granted hereunder. To be clear, if you violate the Company’s 
intellectual property rights, your access to the Program will be terminated immediately, and you 
shall not be entitled to a refund of any portion of the fees.

Confidentiality

The Company respects the privacy of its clients and will not disclose any information You provide 
except as set forth in this Agreement. As a condition of participating in the Program, you hereby 
agree to respect the privacy of other Program participants and to respect the Company’s confidential 
information. 

Specifically, you shall not share any information provided by other Program participants outside of 
the bounds of the Program unless you receive express written permission from such other 
participant to share the information. Similarly, the content of the Program contains the Company’s 
proprietary methods, processes, forms, templates, and other information. You hereby agree not to 
share the information provided to You in the Program with anyone other than the Company, it’s 
owners and employees, and other Program participants. 

Personal Responsibility

By participating in the Program, you accept personal responsibility for the results of your actions. 
You agree that the Company has not made any guarantees about the results of taking any action, 
whether recommended in the Program or not. The Company provides educational and informational 
resources that are intended to help participants in the Program succeed. You nevertheless recognize 



that your ultimate success or failure will be the result of your own efforts, your particular situation, 
and innumerable other circumstances beyond the control and/or knowledge of the Company.

You also recognize that prior results do not guarantee a similar outcome.  Thus, the results obtained 
by others - whether clients of the Company or otherwise - applying the principles included in the 
Program are no guarantee that you or any other person or entity will be able to obtain similar 
results.

You agree to take full responsibility for any harm or damage you suffer as a result of the use, or 
non-use, of the information available in the Program. You agree to use judgment and conduct due 
diligence before taking any actions or implementing any plans or policy suggested or recommended 
in the Program.

Materials Provided By You During The Program

The Company does not claim ownership of the information or materials You may provide during 
the Program (including feedback and suggestions) or post, upload, input, or submit to any Website 
or our associated services (collectively “Submissions”). 

However, by posting, uploading, inputting, providing, or submitting your Submission you are 
granting the Company, our affiliated companies, and necessary sub-licensees permission to use your 
Submission in connection with the operation of their Internet businesses including, without 
limitation, the rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, 
edit, translate, and reformat your Submission; and to publish your name in connection with your 
Submission.

In other words, the Company has the right to include your Submissions – including any audio or 
video recordings of You participating in any sessions as part of the Program – in the Program and 
other marketing material going forward. 

No compensation will be paid with respect to the use of your Submission, as provided herein. The 
Company is under no obligation to post or use any Submission you may provide and may remove 
any Submission at any time in the Company’s sole discretion.

By posting, uploading, inputting, providing, or submitting your Submission you warrant and 
represent that you own or otherwise control all of the rights to your Submission as described in this 
section including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input, 
or submit the Submissions.

No Warranties

The Company makes no warranties regarding the performance or operation of the Program, 
including any technological aspects of the program. The Company further makes no representations 
or warranties of any kind, express or implied, as to the information, contents, materials, documents, 
programs, products, books, or services included in or through the Program. To the fullest extent 
permissible under the law, the Company disclaims all warranties, express or implied, including 
implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. 

Limitation of Liability

You agree to absolve and do hereby absolve the Company of any and all liability or loss that you or 
any person or entity associated with you may suffer or incur as a result of use of the Program and/or 
any information and resources contained in the Program. You agree that the Company shall not be 



liable to you for any type of damages, including direct, indirect, special, incidental, equitable, or 
consequential loss or damages for use of the Program.

The information, software, products, and service included or available through the Program may 
include inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information in 
the Program. The Company and/or its suppliers may make improvements and/or changes in the 
Program at any time. 

The Company and/or its suppliers make no representations about the suitability, reliability, 
availability, timeliness, and accuracy of the information, software, products, services, and related 
graphics contained in the Program for any purpose. To the maximum extent permitted by applicable 
law, all such information, software, products, services, and related graphics are provided “as is” 
without warranty or condition of any kind. The Company and/or its suppliers hereby disclaim all 
warranties and conditions with regard to this information, software, products, services, and related 
graphics, including all implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular 
purpose, title, and non-infringement. 

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company and/or its 
suppliers be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages or 
any damages whatsoever including, without limitation, damages for loss of use, data, or profits 
arising out of or in any way connected with the use or performance of the Program, with the delay 
or inability to use the Program or related service, the provision of or failure to provide services, or 
for any information, software, products, services, and related graphics obtained through the 
Program, or otherwise arising out of the use of the Program, whether based on contract, tort, 
negligence, strict liability, or otherwise, even if the Company or any of its suppliers has been 
advised of the possibility of damages. Because some States or other jurisdictions do not allow the 
exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations 
may not apply to You. If you are dissatisfied with the Program or any portion of it, your sole and 
exclusive remedy is to discontinue using the Program.

Arbitration

You hereby expressly waive any and all claims you may have, now or in the future, bring out of or 
relating to the Program.

To the extent that you attempt to assert any such claim, you hereby expressly agree to present such 
claim only through binding arbitration to occur in Arnhem, The Netherlands. You further agree to 
and hereby waive any right to class arbitration and agree, instead, to conduct an arbitration related 
solely to any individual claims you and/or any entity related to you asserts against the Company. To 
the fullest extent permissible by law, you further agree that you shall be responsible for all costs 
associated with initiating the arbitration and for the administration of the arbitration.

Dispute Resolution

You hereby expressly waive any and all claims you may have, now or in the future, bring out of or 
relating to the Program. To the extent that you attempt to assert any such claim, you hereby 
expressly agree to present such claim only in the state of courses that are geographically nearest to 
Arnhem, The Netherlands.

Indemnification

You agree to indemnify, defend, and hold harmless the Company, its officers, directors, employees, 
agents, and third parties for any losses, costs, liabilities, and expenses (including reasonable 



attorneys’ fees) relating to or arising out of your use of or inability to use the Program and related 
services, any user postings made by you, your violation of any terms of this Agreement or your 
violation of any rights of a third party, or your violation of any applicable laws, rules or regulations. 
The Company reserves the right, at its own cost, to assume the exclusive defense and control of any 
matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will fully cooperate with the 
Company in asserting any available defenses.

Termination And Access Restriction

The Company reserves the right, in its sole discretion, to terminate your access to the Program and 
the related services or any portion thereof at any time, if You become disruptive to the Company or 
other Program participants, if You fail to follow the Program guidelines, or if You otherwise violate 
this Agreement. You shall not be entitled to a refund of any portion of the fees and shall not be 
excused from any remaining payments under a payment plan in the event of such termination.

Entire Agreement 

This Agreement, along with the Company’s Terms of Use, Privacy Policy, and Disclaimer, 
constitutes the entire agreement between You and the Company with respect to the Program, and it 
supersedes all prior or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral, or 
written, between You and the Company with respect to the Program. A printed version of this 
Agreement and of any notice given in electronic form shall be admissible in judicial or 
administrative proceedings based upon or relating to this agreement to the same extent and subject 
to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained 
in printed form. 

Severability 

If any term or provision of this Agreement is found by a court of competent jurisdiction to be 
invalid, illegal, or unenforceable in any jurisdiction, such invalidity, illegality or unenforceability 
shall not affect any other term or provision of this Agreement or invalidate or render unenforceable 
such term or provision in any other jurisdiction.

Waiver

No waiver by any Party of any of the provisions of this Agreement shall be effective unless 
explicitly set forth in writing and signed by the Party so waiving. Except as otherwise set forth in 
this Agreement, no failure to exercise, or delay in exercising, any right, remedy, power, or privilege 
arising from this Agreement shall operate or be construed as a waiver thereof, nor shall any single 
or partial exercise of any right, remedy, power, or privilege hereunder preclude any other or further 
exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power, or privilege.

Force Majeure

The Company shall not be liable or responsible to You, nor be deemed to have defaulted or 
breached this Agreement, for any failure or delay in fulfilling or performing any term of this 
Agreement when and to the extent such failure or delay is caused by or results from acts or 
circumstances beyond the reasonable control of the Company including, without limitation, acts of 
God, flood, fire, earthquake, explosion, governmental actions, war, invasion, or hostilities (whether 
war is declared or not), terrorist threats or acts, riot, or other civil unrest, national emergency, 
revolution, insurrection, epidemic, lock-outs, strikes or other labor disputes (whether or not relating 
to either party's workforce), or restraints or delays affecting carriers or inability or delay in 



obtaining supplies of adequate or suitable materials, materials or telecommunication breakdown or 
power outage.

Effective Date

This Agreement shall commence and be enforceable with respect to each Program participant upon 
the date that the participant initially registers for the Program.

______

(Online) Cursus Programma

De volgende Algemene Voorwaarden worden aangegaan door en tussen U ("Opdrachtgever" of 
"U") en Dutch Couture Academy, activiteit van Magnolia Blossom BV ("Dutch Couture 
Academy" , de Onderneming, of "wij", of "ons"). 

Programma

Het Bedrijf gaat ermee akkoord u toegang te verschaffen tot de (Online) Cursus waarvoor u zich 
heeft aangemeld ("Programma"). Als voorwaarde voor deelname aan het Programma gaat u ermee 
akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan alle beleidsregels en procedures die in deze 
Overeenkomst uiteengezet worden, met inbegrip van deze waarnaar verwezen wordt.

Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid & Disclaimer  
De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de Disclaimer van het Bedrijf worden hierbij door 
middel van verwijzing in deze overeenkomst opgenomen. Behalve indien gewijzigd door deze 
overeenkomst, is elk van deze overeenkomsten en beleidslijnen volledig van toepassing op uw 
deelname aan het programma. In het geval van een conflict tussen een van deze beleidslijnen en 
deze overeenkomst, is deze overeenkomst doorslaggevend.

Aard van de relatie 
Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, joint 
venture, dienstverband of agentschap-relatie. Het Bedrijf stemt er alleen mee in om de Klant 
toegang te verschaffen tot het Programma, dat educatie en informatie verschaft. De informatie in het 
Programma, inclusief interacties met de instructeurs, is niet bedoeld als, en zal niet worden opgevat 
of geïnterpreteerd als, professioneel advies.

Vergoedingen  
Als tegenprestatie voor Uw toegang tot het Programma, gaat U akkoord met de volgende 
vergoedingen.   
U kunt kiezen tussen een eenmalige betaling van het volledige cursusbedrag of maandelijkse 
betalingen. Als u voor het betalingsplan kiest, moet u vandaag de eerste betaling voldoen en 
vervolgens worden volgende betalingen  automatisch maandelijks van uw gekozen 
betalingsmethode afgeschreven. Indien u voor maandelijkse betalingen kiest, blijft u 
verantwoordelijk voor deze betalingen tenzij u een terugbetaling verkrijgt volgens het hieronder 
uiteengezette Terugbetalingsbeleid van het Programma. U kunt deze betalingen niet annuleren of 
vermijden behalve via het Terugbetalingsbeleid. In het geval dat een betaling niet wordt gedaan, zal 
het Bedrijf uw toegang tot het Programma onmiddellijk opschorten. 

Toestemming voor betalingsplan  
Als U kiest voor het betalingsplan, machtigt U hierbij het Bedrijf om uw credit card of debit card 
automatisch te belasten volgens de voorwaarden zoals beschreven in de sectie Kosten hierboven.



Terugbetalingsbeleid  
Het Bedrijf biedt een geld-terug-garantie voor het Programma.  Deze geld-terug garantie wordt 
geregeld door de volgende voorwaarden.

Wij willen dat U tevreden bent met uw aankoop, daarom bieden wij een geld-terug-garantie zonder 
vragen te stellen. Om een terugbetaling te eisen, moet u uw geld terugvragen binnen 14 dagen na de 
aankoop. U kunt uw geld terugvragen door een e-mail te sturen naar saskia@saskiaterwelle.nl. In 
die e-mail moet u verwijzen naar het product, de datum van uw aankoop en het e-mailadres en de 
naam die bij de aankoop horen. U bent niet verplicht om enig bewijs te overleggen dat u werk heeft 
voltooid of aan enige andere vereisten voldoet.

Bij het vaststellen dat u recht heeft op een terugbetaling op grond van dit beleid, zal de 
Onderneming onmiddellijk een instructie geven aan haar betalingsverwerker om de terugbetaling te 
doen. Het Bedrijf heeft geen controle over zijn betalingsverwerker en zal niet in staat zijn om 
eventuele terugbetalingen te bespoedigen.

Als u een terugbetaling ontvangt voor een aankoop via deze geld-terug-garantie, zal dat 
onmiddellijk een einde maken aan alle licenties die u zijn verleend voor het gebruik van het 
materiaal dat aan u is verstrekt onder deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van het 
Bedrijf. U dient het gebruik van het materiaal onmiddellijk te staken en alle kopieën van de aan u 
verstrekte informatie te vernietigen, inclusief maar niet beperkt tot: video-opnamen, audio-
opnamen, formulieren, sjabloondocumenten, diavoorstellingen, lidmaatschapsgebieden, sociale 
media groepen beperkt tot betalende leden, en andere middelen.

Het Programma  
Als onderdeel van het Programma, zal het Bedrijf het volgende aan de Klant verstrekken.

Toegang tot het (online) programma - Het Bedrijf zal een (online) programma-omgeving 
onderhouden dat lessen, formulieren, werkbladen, checklists en andere informatie kan bevatten. U 
heeft toegang tot deze programma omgeving voor de periode zoals vermeld in de 
cursusomschrijving.

(Indien van toepassing op het gekozen programma) Toegang tot een besloten discussiegroep op 
Facebook- Het Bedrijf onderhoudt een besloten Facebook-groep waartoe u toegang hebt als lid van 
het Programma. Deze groep biedt een forum waar u in contact kunt komen met andere deelnemers 
aan het Programma en begeleiding en ondersteuning kunt zoeken. Leden van het Bedrijf zullen 
proberen te communiceren met deelnemers aan het Programma in de groep, maar het Bedrijf geeft 
geen garanties over deelname door een van haar werknemers, oprichters of leden aan de groep. U 
bent verplicht zich te houden aan alle regels die in die Groep zijn geplaatst. Als u zich niet aan deze 
regels houdt, verliest u uw recht om deel te nemen aan die Groep. In het geval dat u uw recht 
verliest om deel te nemen aan de Groep als gevolg van het overtreden van de regels, ontvangt u 
geen terugbetaling.

(Indien van toepassing op het gekozen programma) Vraag- en antwoordgesprekken/sessies - Het 
Bedrijf zal u details verstrekken over hoe u kunt deelnemen aan deze vraag- en antwoordsessies. 

Bonussen - U hebt recht op alle bonussen die u op het moment van registratie worden aangeboden. 
Deze worden in de loop van de cursus vrijgegeven.

Eigendom van alle Intellectuele Eigendom  
Alle inhoud die deel uitmaakt van het Programma, zoals tekst, grafische voorstellingen, logo's, 
afbeeldingen, evenals de compilatie ervan, en alle software die in het Programma wordt gebruikt, is 



eigendom van het Bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere 
wetten die intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten beschermen. 

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfsslogan, en alle verwante namen, logo's, product- en 
dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn filialen of 
licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en 
slogans in het Programma zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Uw deelname aan het Programma resulteert niet in een overdracht van enig intellectueel eigendom 
aan u, en, als voorwaarde voor deelname aan het Programma, gaat u ermee akkoord alle 
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in acht te nemen en na te leven.

U krijgt een eenmalige, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot 
en gebruik van de inhoud en middelen van het Programma. U stemt er hierbij mee in dat u de 
inhoud van het programma niet zult wijzigen, publiceren, overdragen, reverse-engineeren, 
deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken zult maken of op enigerlei wijze zult 
exploiteren, geheel of gedeeltelijk. 

De inhoud van het Bedrijf is niet bestemd voor wederverkoop. Uw deelname aan het Programma 
geeft u niet het recht om ongeoorloofd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het 
bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingsvermeldingen in de inhoud verwijderen of 
wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden en geen ander 
gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf en 
de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten op beschermde 
inhoud verwerft. Wij verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom 
van het Bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan.

U stemt er hierbij mee in dat elke inbreuk op het intellectuele eigendom van het Bedrijf zal 
resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de hieronder verleende licentie. Voor alle 
duidelijkheid: als u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf, wordt uw 
toegang tot het Programma onmiddellijk beëindigd en hebt u geen recht op restitutie van enig deel 
van de vergoedingen.

Vertrouwelijkheid  
Het Bedrijf respecteert de privacy van zijn klanten en zal de door u verstrekte informatie niet 
openbaar maken, behalve zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Als voorwaarde voor deelname 
aan het Programma, gaat u ermee akkoord de privacy van andere deelnemers aan het Programma te 
respecteren en de vertrouwelijke informatie van het Bedrijf te respecteren. 

In het bijzonder zult u geen informatie delen die door andere deelnemers aan het Programma wordt 
verstrekt buiten de grenzen van het Programma, tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
ontvangt van die andere deelnemer om de informatie te delen. Evenzo bevat de inhoud van het 
Programma de bedrijfseigen methodes, processen, formulieren, sjablonen en andere informatie van 
het Bedrijf. U stemt er hierbij mee in de informatie die u in het programma krijgt niet te delen met 
iemand anders dan het bedrijf, zijn eigenaars en werknemers, en andere deelnemers aan het 
programma. 

Persoonlijke verantwoordelijkheid  
Door deel te nemen aan het Programma, aanvaardt u de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de 
resultaten van uw handelingen. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf geen garanties heeft gegeven 
over de resultaten van het ondernemen van enige actie, al dan niet aanbevolen in het Programma. 
Het Bedrijf verschaft educatieve en informatieve middelen die bedoeld zijn om deelnemers aan het 



Programma te helpen slagen. U erkent niettemin dat uw uiteindelijke succes of falen het resultaat 
zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie, en ontelbare andere omstandigheden 
buiten de controle en/of kennis van het Bedrijf.

U erkent ook dat eerdere resultaten geen garantie zijn voor een vergelijkbaar resultaat.  Dus, de 
resultaten verkregen door anderen - of dit nu klanten van het Bedrijf zijn of niet - die de principes in 
het Programma toepassen zijn geen garantie dat u of een andere persoon of entiteit in staat zal zijn 
om soortgelijke resultaten te behalen.

U gaat ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor enige schade of 
nadeel dat u lijdt als gevolg van het gebruik, of niet-gebruik, van de informatie die beschikbaar is in 
het Programma. U gaat ermee akkoord om uw gezond verstand te gebruiken en de nodige 
zorgvuldigheid te betrachten voordat u acties onderneemt of plannen of beleid uitvoert die in het 
programma worden voorgesteld of aanbevolen.

Door u tijdens het programma verstrekte materialen  
Het bedrijf maakt geen aanspraak op de eigendom van de informatie of het materiaal dat u tijdens 
het programma verstrekt (met inbegrip van feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of 
indient op een website of onze bijbehorende diensten (collectief "Inzendingen"). 

Echter, met het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of verzenden van uw Inzending geeft u 
het Bedrijf, onze gelieerde bedrijven en de nodige onderlicenties toestemming om uw Inzending te 
gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, 
distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, 
vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met 
betrekking tot uw Inzending.

Met andere woorden, het bedrijf heeft het recht om uw Inzending - inclusief audio- of video-
opnamen van uw deelname aan sessies als onderdeel van het Programma - op te nemen in het 
Programma en ander marketingmateriaal. 

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals 
hierin voorzien. Het bedrijf is niet verplicht om uw Inzending te plaatsen of te gebruiken en mag de 
Inzending op elk gewenst moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert u en 
verklaart u dat u de eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op uw 
Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn 
voor u om de Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen.

Geen garanties  
Het Bedrijf geeft geen garanties met betrekking tot de prestaties of werking van het Programma, 
met inbegrip van de technologische aspecten van het programma. Het bedrijf geeft verder geen 
verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de 
informatie, inhoud, materialen, documenten, programma's, producten, boeken of diensten die in of 
via het programma worden aangeboden. Voor zover toegestaan onder de wet, wijst het Bedrijf alle 
garanties af, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en 
geschiktheid voor een bepaald doel. 

Beperking van Aansprakelijkheid  
U gaat ermee akkoord het Bedrijf te ontslaan van alle aansprakelijkheid of verlies die u of een met u 
verbonden persoon of entiteit kan lijden of oplopen als gevolg van het gebruik van het Programma 
en/of enige informatie en middelen in het Programma, en doet dit hierbij. U gaat ermee akkoord dat 



het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade, inclusief directe, indirecte, speciale, 
incidentele, billijke of gevolgschade of verlies voor het gebruik van het Programma.

De informatie, software, producten en diensten die in het programma zijn opgenomen of via het 
programma beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Er 
worden periodiek wijzigingen aangebracht aan de informatie in het programma. Het bedrijf en/of 
zijn leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in het programma 
aanbrengen. 

Het bedrijf en/of zijn leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, 
beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en 
gerelateerde afbeeldingen in het programma voor enig doel. Voor zover maximaal toegestaan door 
de toepasselijke wetgeving, worden al deze informatie, software, producten, diensten en 
bijbehorende grafische voorstellingen geleverd "zoals het is" zonder garantie of voorwaarde van 
welke aard dan ook. Het Bedrijf en/of zijn leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden 
af met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, 
inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel, titel, en niet-inbreuk. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf en/of zijn leveranciers in 
geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, 
gevolgschade of welke schade dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies 
van gebruik, gegevens of winst voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met het gebruik of de 
prestaties van het Programma, met de vertraging of het onvermogen om het Programma of verwante 
dienst te gebruiken, de levering of niet-levering van diensten, of voor informatie, software, 
producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via het programma, of anderszins 
voortvloeiend uit het gebruik van het programma, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, 
nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, of anderszins, zelfs indien het bedrijf of een van zijn 
leveranciers op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van schade. Omdat sommige staten of 
andere jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of 
incidentele schade niet toestaan, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van 
toepassing. Als u ontevreden bent over het Programma of een deel ervan, is uw enige en exclusieve 
remedie het gebruik van het Programma stop te zetten.

Arbitrage 
U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u mogelijk hebt, nu of in de toekomst, die 
voortvloeien uit of verband houden met het Programma.  
Voor zover u een dergelijke claim probeert te claimen, gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord om een 
dergelijke claim alleen in te dienen via bindende arbitrage die plaatsvindt in Arnhem, Nederland. U 
stemt er verder mee in en doet hierbij afstand van elk recht op collectieve arbitrage en stemt er in 
plaats daarvan mee in een arbitrage uit te voeren die uitsluitend betrekking heeft op individuele 
claims die u en/of een aan u gerelateerde entiteit tegen het Bedrijf indient. Voor zover wettelijk 
toegestaan, stemt u er verder mee in dat u verantwoordelijk zult zijn voor alle kosten in verband met 
het initiëren van de arbitrage en voor de administratie van de arbitrage.

Geschillenbeslechting  
U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u zou kunnen hebben, nu of in de toekomst, 
die voortvloeien uit of verband houden met het Programma. Voor zover u probeert een dergelijke 
vordering in te stellen, stemt u er hierbij uitdrukkelijk mee in een dergelijke vordering alleen in te 
stellen in de staat van cursussen die geografisch het dichtst bij Arnhem, Nederland liggen.



Vrijwaring  
U gaat ermee akkoord het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden 
schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden 
en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw 
gebruik van of onvermogen tot gebruik van het Programma en gerelateerde diensten, door u 
geplaatste gebruikersberichten, uw overtreding van de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw 
overtreding van de rechten van derden, of uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of 
voorschriften. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve 
verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anders onderworpen zijn aan 
schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met het Bedrijf bij het doen 
gelden van alle beschikbare verdedigingen.

Beëindiging en Toegangsbeperking 
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot het Programma en 
de bijbehorende diensten of een deel daarvan op elk gewenst moment te beëindigen, als u het 
Bedrijf of andere deelnemers aan het Programma stoort, als u de richtlijnen van het Programma niet 
opvolgt, of als u anderszins deze Overeenkomst schendt. U hebt geen recht op terugbetaling van 
enig deel van de kosten en bent niet vrijgesteld van enige resterende betalingen onder een 
betalingsplan in het geval van een dergelijke beëindiging.

Gehele Overeenkomst  
Deze overeenkomst, samen met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer van 
het bedrijf, vormt de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het 
programma, en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij 
elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het bedrijf met betrekking tot het programma. 
Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is 
toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met 
deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke 
documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden aangemaakt en bewaard. 

Scheidbaarheid  
Indien een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, 
onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden in enig rechtsgebied, dan zal deze ongeldigheid, 
onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling 
van deze Overeenkomst en zal deze voorwaarde of bepaling niet ongeldig of niet-afdwingbaar 
worden in enig ander rechtsgebied.

Verklaring van afstand  
Geen enkele verklaring van afstand door een Partij van een van de bepalingen van deze 
Overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk uiteengezet en ondertekend door 
de Partij die er afstand van doet. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, zal het niet 
uitoefenen of het niet tijdig uitoefenen van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht 
voortvloeiend uit deze Overeenkomst, niet gelden of worden opgevat als een verklaring van afstand 
daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid 
of voorrecht uit hoofde daarvan, enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van 
enig ander recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht uitsluiten.

Overmacht  
Het Bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens u, noch wordt het geacht in gebreke te 
zijn gebleven of deze Overeenkomst te hebben geschonden, voor enig verzuim of enige vertraging 
in de nakoming of uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst wanneer en voor zover 
een dergelijk verzuim of een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van 



handelingen of omstandigheden waarover het Bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen van God, overstroming, brand, aardbeving, 
explosie, overheidsmaatregelen, oorlog, invasie of vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan 
niet is verklaard), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust, nationale 
noodtoestand, revolutie, oproer, epidemie, lock-outs, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan 
niet met betrekking tot het personeel van een van beide partijen), of beperkingen of vertragingen die 
van invloed zijn op vervoerders of onvermogen of vertraging in het verkrijgen van leveringen van 
adequate of geschikte materialen, materialen of telecommunicatiestoringen of stroomuitval.

Ingangsdatum 
Deze overeenkomst treedt in werking en is afdwingbaar ten aanzien van elke deelnemer aan het 
programma op de datum dat de deelnemer zich voor het eerst inschrijft voor het programma.


