
Algemene voorwaarden cursussen

• Omdat een online cursus een digitaal product is dat je direct kunt volgen na 
aankoop, zie je af van het herroepingsrecht en stem je in met directe levering door 
de aankoop te voltooien. Je kunt de online cursus NIET ruilen of annuleren.

• Je lidmaatschap is 6 maanden geldig vanaf het moment van aankoop. Je krijgt dus 
6 maanden toegang tot de cursus.

• Op de online cursussen van wixoptimize.nl is copyright van toepassing welke niet 
geschonden mag worden. Auteursrechten en andere intellectuele rechten mogen 
niet worden geschonden.

• Kopiëren van inhoud is niet toegestaan, zelfs niet met vermelding van de bron. 
Onder inhoud worden alle teksten, stukken cursus, afbeeldingen, ideeën, tips en 
video's die op deze website vermeld zijn verstaan. 

• Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te verkopen of voor 
commerciële doeleinden te gebruiken.

• Het is niet toegestaan om stukken of volledige cursussen te kopiëren naar andere 
websites of af te drukken en te verspreiden aan derden.

• Het is niet toegestaan om stukken of volledige cursussen te gebruiken in eigen 
cursussen, boeken of andere publicaties.

• Het is niet toegestaan om je accountgegevens te delen of door te geven aan 
derden. Indien we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, sluiten we het 
account direct af.

• De cursus kan online bekeken worden en wordt aangeboden via webpagina's op 
wixoptimize.nl. De cursus kan niet afgedrukt worden.

• Wanneer je verwijst naar onze cursussen, moet steeds de naam van de website en 
url vermeld worden. Je dient ons daarvan ook op de hoogte te brengen.

• Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Dit betekent dat 
de website onbereikbaar is. Het offline zijn van de website is een geval 
van overmacht. De webserver op wiens webruimte deze website staat is in dat 
geval verantwoordelijk voor het onbereikbaar zijn van de cursussen.

• Ondersteuning bij een cursus wordt enkel verleend als dit een deel van de aankoop 
is. De ondersteuning wordt verleend via e-mail. Meestal worden vragen binnen de 
24 uur beantwoord. Indien er een overeenkomst is van ondersteuning, worden 
enkel vragen met betrekking tot het onderwerp (aangekochte cursus) beantwoord.

• Door je te registreren, geef je toestemming dat we je mogen informeren over 
nieuwe acties, cursussen en dergelijke. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief. 
Je persoonlijke gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt en worden 
niet aan derden overgedragen.

• Optimize deelt nooit gegevens van zijn leden aan derden.
• Alle door Optimize gemaakte kosten, zoals (buiten)gerechtelijke kosten, 

proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders 
die gemaakt worden in verband met schending van copyright / auteursrecht, zijn 
voor degene die het copyright / auteursrecht heeft geschonden. 



Aansprakelijkheid

Hoewel Optimize ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te 
verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de inhoud juist is op het moment waarop
deze wordt ontvangen of in de context waarin die wordt gebruikt. Optimize kan geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de inhoud op deze website,
noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaak door het gebruik
van de cursussen.


