Gebruikersovereenkomst cursussen
Zelfstudie.be voor onderwijs en bedrijfstrainingen
* Dit is een voorbeeldversie
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Als leerkracht kan u zelf accounts aanmaken voor uw studenten (naam, e-mail,
gebruikersnaam, wachtwoord). Deze kan u ook ten alle tijden beheren. Dit alles
kan op www.zelfstudie.be/onderwijs/ukiest
De accounts die aangemaakt zijn, moeten naam en/of voornaam bevatten. Of
een unieke id (studentennummer, …). Ze mogen niet algemeen van aard zijn. Ze
mogen niet per semester of schooljaar hergebruikt worden.
Een account is onbeperkt in duur. Er is geen wederkerende kost.
De leerkracht of jouwschool mag de cursus in geen geval verspreiden aan derden
in digitale, papieren of andere vorm.
De minimum facturatie, bedraagt 6 exemplaren per cursus. De vermelde prijs is
excl btw. Het aangekochte aantal accounts moet steeds overeenstemmen met
het werkelijke studentenaantal.
De facturatie gebeurt automatisch op basis van de toegevoegde aantallen, per
semester. Voor bijzonderheden kan u Koen Timmers steeds contacteren.
Gelieve onderaan onze algemene voorwaarden terug te vinden.
De correcte prijs per student, van de cursussen kunnen ten alle tijden
teruggevonden worden op http://www.zelfstudie.be/onderwijs/prijzen.php

Overeenkomst voor de cursus:
- cursus, aantal leerlingen

De overeenkomst gaat pas in vanaf het moment dat deze ondertekende versie
verstuurd wordt naar info@zelfstudie.be.

datum van invullen
Voor akkoord,
Koen Timmers
Zelfstudie.be

Uw naam
Uw functie
Uw school,
straat nr
postcode gemeente
land
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Algemene voorwaarden:
• De cursussen van zelfstudie.be staan onder copyrights. Auteursrechten en andere
intellectuele rechten mogen niet worden geschonden.
• De cursus kan online bekeken worden en wordt aangeboden via webpagina's en niet
via PDF of Worddocument.
• In geval van onderwijsaccounts, is er nooit ondersteuning vanuit zelfstudie.be
inbegrepen.
• Een leerkrachten- en studentenaccount is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven
worden aan derden.
• Uw lidmaatschap is blijvend. U krijgt dus ten alle tijden toegang tot uw cursus. Dit
onder voorbehoud dat de website gedurende een korte periode offline is. Het offline
zijn van zelfstudie.be is steeds in overmacht, waarbij de oorzaak en
verantwoordelijkheid bij de webserver ligt.
• Het is verboden uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Indien
we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, sluiten we de account dadelijk af.
• Door u te registreren, geeft u toestemming dat we u mogen informeren over nieuwe
acties, cursussen en dergelijke. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief. Uw
persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, ...) worden voor geen andere doeleinden
gebruikt en worden niet aan derden overgedragen. U kan ten alle tijden zich
uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
• De copyrights mogen niet geschonden worden. Het is verboden om stukken of
volledige cursussen te kopiëren naar andere websites of af te drukken en te
verspreiden aan derden. Het is verboden om stukken of volledige cursussen te
gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties.
• Het is niet toegestaan dat u als leerkracht een account maakt en vervolgens de
cursus projecteert.
• Wanneer u verwijst naar onze cursussen of website, moet steeds naam van de
website en url vermeld worden. U dient ons hiervan op de hoogte te brengen.
• Wanneer u zich registreert voor het exclusief pakket en dit vervolgens betaalt, krijgt u
toegang tot alle cursussen op zelfstudie.be. Hier horen ook de toekomstige
cursussen bij. De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te
zien.
• Indien we ernstige inbreuken vaststellen tegen deze gebruikersovereenkomst, zullen
we niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen.
• Deze gebruikersovereenkomst werd opgemaakt in samenspraak met een Belgische
en Nederlandse advocaat, conform de EG-richtlijn. De Eg-richtlijn 97/7 van 20 mei
1997 betreffende bescherming van de consument bij op afstand gesloten
overeenkomsten is geïmplementeerd in:
- Nederland in het Burgerlijk Wetboek, en;
- België in de Wet op de handelspraktijken.
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