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Algemene Voorwaarden Inge Orlemans 

 

 

 

 

Wanneer je een programma van Inge Orlemans (“ik”) aankoopt, ga je akkoord met 

onderstaande voorwaarden en richtlijnen. 

 

Ik behoud mij het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zal je 

daar - waar mogelijk - van op de hoogte houden. Ik raad je echter aan om regelmatig zelf de 

voorwaarden te controleren op wijzigingen.  

 

 

Online community 

 

Als beheerder doe ik mijn best om alle ongebruikelijke en laakbare berichten uit de online 

community te weren. Echter is het voor mij niet altijd mogelijk om alle berichten te bekijken. 

 

Berichten komen voor rekening van de auteurs zelf, niet voor de oprichter en beheerder, 

noch voor Huddle of Facebook (ontwikkelaars van de software). Zij kunnen niet voor de 

inhoud van de berichten verantwoordelijk worden gehouden. 

 

Het direct promoten van artikelen of diensten door leden wordt gezien als adverteren, dat is 

niet de bedoeling van de community en dergelijke berichten worden verwijderd. 

 

Door met deze voorwaarden en richtlijnen akkoord te gaan, verklaar je dat je geen berichten 

zult plaatsen die kwetsend, dreigend, haatdragend, grof, racistisch, obsceen of seksueel 

getint zijn, of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse wet. 

 

 

   

Als beheerder behoud ik mij het recht voor om - om welke reden dan ook - berichten en 

discussies te wijzigingen, te verplaatsen, te sluiten of te verwijderen. 
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Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

 

Ik respecteer jouw privacy en de vertrouwelijkheid van de informatie die je met mij en de 

andere deelnemers deelt. Ik vraag je je te houden aan de geheimhoudingsplicht die we de 

“Vegas code” noemen. Daarmee verklaar je dat je de informatie die gedeeld wordt door 

andere deelnemers in de online community in geen enkel geval deelt met andere mensen 

dan met mij en de andere deelnemers van het programma dat je volgt. What happens in 

Vegas stays in Vegas! 

 

 

Beëindiging deelname door Inge Orlemans 

 

Ik streef ernaar en doe er alles aan wat ik kan om jouw deelname aan het programma dat je 

volgt tot een positieve ervaring te maken, voor jou en de andere deelnemers. Ik vraag je om 

met een positieve, respectvolle en betrokken houding deel te nemen in de interactie met mij 

en de andere deelnemers en je te houden aan de hierboven beschreven richtlijnen. 

Wanneer ik van mening ben dat je die afspraken schaadt of wanneer jouw deelname of 

gedrag in mijn ogen deze positieve ervaring van jou, van mij en/of van andere deelnemers 

belemmert, houd ik het recht voor om jou deelname te beëindigen. De betalingsverplichting 

blijft dan van kracht. 

 

Coaching 

 

Mocht ik onverhoopt ziek zijn of er is sprake van een andere onvoorziene 

omstandigheid waardoor ik de coaching niet kan verzorgen, dan wordt in afstemming met 

jou z.s.m. een nieuwe sessie ingepland. Indien alle toekomstige coachingssessies vanwege 

onvoorziene omstandigheden komen te vervallen, dan wordt het restant-bedrag van de nog 

openstaande sessies aan je gerestitueerd. 

 

 

Overige voorwaarden 

 

Als gebruiker sta je toe dat jouw opgegeven informatie in mijn database wordt opgeslagen. 

Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een 

rechter hierom vraagt. Noch ik noch Huddle/Facebook zijn verantwoordelijk in het geval dat 

je gegevens door een hack openbaar gemaakt zouden worden. 
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Ik span mij in om de community continu ter beschikking te stellen, maar garandeer niet dat 

de diensten van de community te allen tijde beschikbaar zijn. 

 

Ik span mij in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden, maar 

garandeer de beschikbaarheid van deze gegevens niet. 

 

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles wat ik ontwikkel, 

vervaardig of verstrek, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, 

video’s en afbeeldingen, komen toe aan mij. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, 

auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen 

of te wijzigen. 

 

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te 

reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te 

maken, te wijzigen of te reconstrueren. 

 

Ik ben nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de gebruiker of 

derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het 

gebruiken of niet gebruiken van de diensten/community. 


