
ALGEMENE VOORWAARDEN 

SuccesPlanner-cursussen 
 

 

Artikel 1: Contactgegevens 
SuccesPlanner 

Sint-Ursulastraat 1 

3740 Bilzen (BE) 

Ondernemingsnummer & btw-nummer: BE0881 968 540 

Rek. nr.: BE69 001 745 24 15 78 

info@succesplanner.com 

 

Artikel 2: Betalingen 
De prijs van onze cursussen zoals meegedeeld op de site is telkens inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

Buitenlandse EU-landen met actief btw-nummer kunnen gebruik maken van de intracommunautaire 

regeling waarbij de btw wordt verlegd naar het land van aankoop. Betalen is mogelijk via credit card, 

bancontact, Ideal, Pay pal, ….  

Artikel 3: Privacy 
Uw klantgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Ze zullen ook niet gebruikt worden door 

SuccesPlanner voor reclamedoeleinden. 

  

Artikel 4: Herroepingsvoorwaarden 

Aangezien het om een digitale aankoop gaat, is het niet mogelijk om na aankoop uw geld terug te vragen. 

Wij kunnen immers niet controleren of u het cursusmateriaal al dan niet geraadpleegd hebt. 

 

Artikel 5:  Verplichtingen Eindgebruikers 

1. Onder de voorwaarde dat Eindgebruikers voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze voorwaarden, wordt 

Eindgebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik 

van het platform gegeven. 

2. Het is Eindgebruikers niet toegestaan om: 

- De via het platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te 

gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen. 

- Inbreuk te maken op de rechten van de instructeur van de cursus, waaronder begrepen maar niet beperkt 

tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy. 

- Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die 

bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te 

omzeilen. 

- De goede naam en/of belangen van de instructeur te schaden. 

- Een account op naam van een ander aan te maken. 

- Via het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. 

- Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken. 

- Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen. 

- Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools 

of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de 

omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen. 

- De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of 

noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met 

door dezen ongewenste communicatie. 

 

Artikel 6: Interactieve zones 
1. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en 

Eindgebruiker doet dit op eigen risico. 



2. Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten 

naar een andere partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd 

of verwelkomd worden door de andere partij (spam). 

3. Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze 

voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Eindgebruiker met betrekking 

tot de interactieve zones en/of het platform. 

 

Artikel 7: Beschikbaarheid cursussen 
Cursussen blijven na betaling 60 dagen te raadplegen door Eindgebruiker. SuccesPlanner behoudt zich het 

recht  om de online cursussen vroegtijdig offline te halen. Indien dit gebeurt en Eindgebruiker hierdoor niet 

aan zijn 60 dagen toegang komt, wordt desbetreffende Eindgebruiker hier tijdig van op de hoogte gesteld.  

en de dienst stop te zetten wordt Eindgebruiker, indien dit betekent dat zijn 90-dagen-toegang niet gehaald 

wordt hier tijdig van op de hoogte gebracht. 

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom 

1. Eindgebruiker accepteert dat het platform, de vormgeving, de structuur, het concept en de 

softwareprogramma’s behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Maatos en SuccesPlanner. 

2. Het is Eindgebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, 

aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of 

openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk 

toestemming heeft verkregen van SuccesPlanner of tenzij dit rechtens is toegestaan. 

3. Het is Eindgebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, 

industriële en andere eigendomsrechten van SuccesPlanner. Eindgebruiker mag niet de technische 

maatregelen omzeilen of manipuleren die door Maatos of SuccesPlanner in verschillende 

softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

1. SuccesPlanner garandeert niet dat het platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen 

of storingen toegankelijk is. SuccesPlanner is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens 

Eindgebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, 

het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de Diensten. 

2. Maatos en SuccesPlanner zijn  niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem 

zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, 

vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen. 

3. SuccesPlanner is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het materiaal wat door Instructeurs of 

Eindgebruikers op het platform wordt geplaatst. 

8. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of 

bewuste roekeloosheid aan de zijde van SuccesPlanner. 

9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden 

beperkt of uitgesloten. 

 


