Gebruiksvoorwaarden Wordambtenaar.nl
Welkom bij Wordambtenaar.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de Website door
Bezoeker en het gebruik van de Dienst door Gebruiker. De Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen
Bezoeker of Gebruiker en Digitaal Publiek. Door de Website te bezoeken verklaren Bezoeker en Gebruiker gebonden
te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden.
Artikel 1 Definities
1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt aan de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven
en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven:
a. Account
het persoonlijke gedeelte op de Website
waartoe Gebruiker toegang heeft
om de Cursus te volgen;
b. Bezoeker
eenieder die de Website bezoekt,
ongeacht of hij een Gebruiker is;
c. Digitaal Publiek
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Digitaal Publiek
B.V., ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder
nummer 80218393, gevestigd te
Zaandam aan Ebbehout 31 (1507 EA);
d. Consument
een natuurlijke persoon die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e. Content
alle inhoud afkomstig van Digitaal Publiek
en/of door haar ingeschakelde derden,
zoals beschikbaar op de Website en/of in de
Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
(de inhoud van) de Cursus;
f. Cursus
het door Digitaal Publiek op de Website
aangeboden online platform waarop
een digitale cursus wordt aangeboden
waaraan Gebruikers kunnen deelnemen,
zoals omschreven op de Website;
g. Dienst
de diensten geleverd door Bureau
Brug, waaronder maar niet beperkt tot
het bieden van toegang tot de Website en
het aanbieden van de Cursus;
h. Gebruiker
de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die de Overeenkomst aangaat met
Digitaal Publiek;
i. Gebruiksvoorwaarden
deze gebruiksvoorwaarden, beschikbaar
voor download en print op
www.wordambtenaar.nl/voorwaarden.pdf;
j. Intellectuele Eigendomsrechten
alle rechten van intellectuele eigendom
en alle daaraan gerelateerde rechten,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot
auteursrechten, databankrechten,
handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten,
octrooirechten, rechten van know-how en rechten
op bedrijfsgeheimen;
k. Overeenkomst:
de overeenkomst tot het volgen van de
Cursus door middel van registratie van een
Account op de Website;

l.

Privacyverklaring

m. Website

de privacyverklaring van Wordambtenaar,nl,
zoals beschikbaar op
www.wordambtenaar.nl/privacy.pdf;
de website waarop de Cursus wordt
aangeboden, beschikbaar op
www.wordambtenaar.nl en alle daaronder
liggende pagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en het gebruik van de Dienst door
Bezoeker en/of Gebruiker.
2. Digitaal Publiek is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De
meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en/of worden tijdens het gebruik
van de Dienst onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na
wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde
en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde
en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.
3. Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of blijken deze gedeeltelijk nietig, dan blijven
Gebruiker of Bezoeker en Digitaal Publiek aan het overblijvende gedeelte van deze Gebruiksvoorwaarden
verbonden. Digitaal Publiek zal het ongeldige of nietig gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en
niet nietig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze
Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige en/of nietige gedeelte.
4. Digitaal Publiek wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele gebruiksvoorwaarden,
inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker en/of Bezoeker van de hand.
Artikel 3 Account
1. Gebruiker moet een Account aanmaken op de manier zoals omschreven op de Website om aan de Cursus
te kunnen deelnemen. De informatie die de Gebruiker bij het aanmaken van het Account verstrekt, dient
compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist te zijn. Gedurende de Overeenkomst dient Gebruiker de
informatie compleet, actueel, waarheidsgetrouw en juist te houden. Gebruiker staat daarvoor in.
2. Digitaal Publiek kan aanvullende eisen stellen aan Gebruikers, zoals eisen voor de minimale leeftijd,
opleiding en opleidingsniveau. Deze eisen worden op de Website vermeld. Gebruiker is gebonden aan deze
aanvullende eisen.
3. Gebruiker mag geen Account aanmaken op naam van een ander of op naam van een fictief persoon.
4. Tijdens de registratie moet Gebruiker (onder meer) een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven,
waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Gebruiker is verantwoordelijk voor het
geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
5. Gebruiker mag zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet aan anderen verstrekken of anderen toegang
geven tot zijn Account. Het Account is strikt persoonlijk.
6. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via het Account. Digitaal Publiek gaat ervan uit
dat Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord.
7. Zodra Gebruiker weet of behoort te weten dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn
gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Digitaal Publiek daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Ook
dient Gebruiker zelf direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen om de onbevoegde toegang te
beperken, zoals het veranderen van zijn wachtwoord.
Artikel 4 De Dienst
1. Alle door Digitaal Publiek geleverde Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Het gebruik van de Diensten komt voor risico van Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
het gebruik van het Account. Gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en
functionele vereisten die noodzakelijk zijn voor de toegang tot de Diensten. Het risico van verlies, diefstal
en/of beschadiging van gegevens van Gebruiker ligt te allen tijde bij Gebruiker.

Artikel 5 De Cursus
1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst,
verleent Digitaal Publiek aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt
recht om aan de Cursus deel te nemen voor persoonlijke studiedoeleinden.
2. De door Digitaal Publiek via de Dienst aangeboden Cursus is bedoeld als hulpmiddel voor potentiële
ambtenaren. Digitaal Publiek geeft geen garanties of toezeggingen ten aanzien van de Cursus.
3. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij geen rechten kan ontlenen aan de (inhoud van de) Cursus.
Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp en/of
naar aanleiding van de Cursus verricht. Gebruiker vrijwaart Digitaal Publiek van enige aanspraak die door
zijn handelen met behulp en/of naar aanleiding van de Cursus ontstaat.
4. Digitaal Publiek is te allen tijde gerechtigd de Cursus te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, en/of een Gebruiker zonder opgaaf van reden
te weigeren zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden jegens Gebruiker.
Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige
mogelijkheid om de Cursus niet meer te gebruiken.
Artikel 6 Betaling en prijs
1. De prijs voor het volgen van de Cursus en/of voor andere Diensten is te vinden op de Website.
2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Alle op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten.
4. Betaling door Gebruiker vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op de Website
en/of in het bestelproces van de Cursus. Indien geen betalingstermijn op de Website en in het bestelproces
van de Cursus is aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
5. Indien Gebruiker bij de betaling gebruik maakt van diensten van derden (zoals payment service providers),
kunnen de voorwaarden van die derden ook van toepassing zijn. Digitaal Publiek is niet aansprakelijk voor
gebruik van die diensten van derden.
6. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat zij door Digitaal
Publiek is gewezen op de te late betaling en Digitaal Publiek de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, in verzuim en over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is
Digitaal Publiek gerechtigd alle daardoor gemaakte en nog te maken kosten, waaronder uitdrukkelijk
begrepen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten en alle daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten
waaronder begrepen maar niet beperkt tot advocaatkosten in rekening te brengen.
Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten
1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de de Dienst, de Cursus en de Content berusten bij
Digitaal Publiek en/of haar licentiegevers. Digitaal Publiek en/of haar licentiegevers behouden zich alle
rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden aan Gebruiker en/of Bezoeker worden
verleend.
2. Gebruiker en Bezoeker erkennen en stemmen ermee in dat de Intellectuele Eigendomsrechten op de
Dienst, de Cursus en de Content berusten bij Digitaal Publiek en/of haar licentiegevers en dat zij geen
rechten krijgen, behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden aan haar worden
verleend.
3. Het is Gebruiker en Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst
toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen de Cursus en de Content, te downloaden, te
kopiëren, te wijzigen, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële
doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden
genoemde doeleinden, tenzij Digitaal Publiek of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor
heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat.

Artikel 8 Databank
1. Gebruiker en Bezoeker erkennen dat de Website en de Dienst beschermde databanken bevatten in de zin
van artikel 1 sub a van de Databankenwet, en dat Digitaal Publiek de producent is van deze databanken
zoals bedoeld in artikel 1 sub b en artikel 1a van de Databankenwet.
2. Als producent van de databanken heeft Digitaal Publiek het uitsluitend recht om toestemming te verlenen
voor het gebruik van gegevens uit deze databanken.
3. Gebruiker en Bezoeker mogen gegevens uit de databanken alleen gebruiken voor zover het gebruik op
grond van deze Gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de Dienst is toegestaan.
4. Het is Gebruiker en Bezoeker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Digitaal Publiek, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te
vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en
systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
5. Het is Gebruiker en Bezoeker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit
houdt onder meer in dat het Gebruiker en Bezoeker niet is toegestaan enige soft- en/of hardwarematige
tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze
gericht zijn op het overnemen van enige via de databanken toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om
de databanken op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze
te gebruiken en/of in te zien.
Artikel 9 Boete
1. In het geval van schending van artikel 7 en/of 8 door Gebruiker of Bezoeker, zal Gebruiker of Bezoeker
Digitaal Publiek onverwijld op de hoogte brengen door middel van een schriftelijke kennisgeving waaruit de
schending bestaat, wanneer deze is gepleegd en alle andere mogelijk relevante informatie. Gebruiker of
Bezoeker zal alle redelijke maatregelen nemen om verdere schendingen te voorkomen. Gebruiker of
Bezoeker zal Digitaal Publiek alle benodigde bijstand verlenen om de rechten van Digitaal Publiek te
verdedigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gelegenheid bieden aan Digitaal Publiek om
eventuele (andere) (rechts)maatregelen te treffen om verdere schending te voorkomen.
2. In het geval van schending van artikel 7 en/of 8, zal Gebruiker of Bezoeker een direct opeisbare boete van
EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per schending en EUR 100,- (zegge: honderd euro) per dag dat de
schending voortduurt verbeuren aan Digitaal Publiek. Deze bepaling laat onverlet het recht van Digitaal
Publiek tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of contractueel recht, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met
voornoemde boete).
Artikel 10
Privacy
1. Tijdens het aanmaken van het Account en bij het gebruik van de Dienst verstrekt Gebruiker gegevens aan
Digitaal Publiek. Indien deze gegevens persoonsgegevens zijn, zullen deze conform de Privacyverklaring van
Digitaal Publiek en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
2. Het is Digitaal Publiek toegestaan om de persoonsgegevens van Gebruiker en/of Bezoeker door te geven
aan derde partijen, indien daarvoor op grond van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) een geldige
grondslag bestaat. Digitaal Publiek informeert Gebruiker en/of Bezoeker over deze doorgifte aan derde
partijen via de Privacyverklaring.
Artikel 11
Vrijwaringen en onderbrekingen van de Dienst
1. Digitaal Publiek garandeert niet dat de Dienst vrij van fouten en bugs, compleet en/of te allen tijde up-todate is.
2. Gebruiker en Bezoeker aanvaarden dat de de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen
bevat zoals zij die aantreffen op de Dienst op het moment van gebruik (“as is”). Digitaal Publiek sluit
uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen van welke aard dan ook
nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en/of vrijwaringen ten
aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst, tenzij anders is
bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

3.

4.

5.

Digitaal Publiek garandeert niet dat de Dienst of een onderdeel daarvan te allen tijde toegankelijk is en
zonder onderbrekingen, storingen en/of fouten functioneert. Onderbrekingen, storingen van, en/of fouten
in, de Dienst kunnen voorkomen als gevolg van onderbrekingen, storingen en/of fouten in de
internetverbindingen en/of als een gevolg van virussen en/of fouten en/of defecten. Digitaal Publiek is
nimmer aansprakelijk jegens Gebruiker en/of Bezoeker voor enige schade, verlies of gemaakte kosten als
gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend
voor (tijdelijk) verlies van data.
Digitaal Publiek is te allen tijde gerechtigd de Dienst te wijzigen, aan te passen, (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen, het gebruik ervan te beperken, en/of te beëindigen, zonder voorafgaande notificatie en zonder op
enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te zijn of worden jegens Gebruiker en Bezoeker. Indien
Gebruiker en Bezoeker zich niet kunnen vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is hun
enige mogelijkheid om de Website en/of Dienst niet meer te gebruiken.
Het gebruik van de Dienst komt voor risico van Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Digitaal Publiek tegen alle
vorderingen van derde partijen die betrekking hebben en/of het gevolg zijn van het gebruik van de Dienst
door Gebruiker, een schending van de Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker en/of enig onrechtmatig
handelen door Gebruiker.

Artikel 12
Aansprakelijkheid
1. Digitaal Publiek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de
Dienst en het ter beschikking stellen van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor
zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
2. Indien Digitaal Publiek onverminderd het voorgaande aansprakelijk is
jegens Gebruiker of Bezoeker voor schade, uit welke hoofde dan ook, is
Digitaal Publiek uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die
Gebruiker of Bezoeker lijdt als gevolg van een aan Digitaal Publiek
toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag van
maximaal de prijs die Gebruiker of Bezoeker voor de Dienst aan Digitaal
Publiek heeft betaald per schadeveroorzakende gebeurtenis (een reeks
opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis). In geen geval
zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 200,(twee honderd euro).
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. materiële schade aan zaken;
b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
4. Iedere aansprakelijkheid van Digitaal Publiek voor andere dan directe schade, zoals hiervoor besproken,
waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer
begrepen verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing,
verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in
geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Digitaal Publiek en/of haar leidinggevenden.
6. Tenzij nakoming door Digitaal Publiek blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Digitaal
Publiek vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien
Gebruiker Digitaal Publiek direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het herstel
van de tekortkoming wordt gesteld, en Digitaal Publiek ook na die termijn toerekenbaar blijft
tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digitaal Publiek in de
gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren.
7. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Digitaal
Publiek indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van
werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen
van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen,

8.

9.

tekortkomingen van toeleveranciers van Digitaal Publiek, tekortkomingen van door Digitaal Publiek
ingeschakelde derden, tekortkomingen van (andere) Gebruikers, storingen in de verbinding met internet,
hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën,
overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Digitaal Publiek geen invloed
heeft.
Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn zowel Digitaal Publiek als Gebruiker
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade
ter zake deze ontbinding.
Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker of Bezoeker die niet door Gebruiker of Bezoeker
gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het
ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Gebruiker en Bezoeker.

Artikel 13
Beëindiging van de Overeenkomst
1. De Cursus wordt aangeschaft voor de daarbij aangegeven duur. Indien bij de Cursus geen duur is
aangegeven, dan wordt de Cursus aangeschaft voor de duur van de Cursus.
2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door het gebruik van de Dienst te
beëindigen door een verzoek tot verwijdering van zijn Account per e-mail te sturen aan Digitaal Publiek.
3. Onverminderd de overige rechten van Digitaal Publiek, is Digitaal Publiek te allen tijde, zonder
voorafgaande kennisgeving of uitleg en zonder aansprakelijk te worden jegens Gebruiker gerechtigd om:
a. het gebruik van de Dienst door Gebruiker tijdelijk of permanent te beëindigen door het Account
van Gebruiker tijdelijk of permanent te verwijderen in het geval dat Digitaal Publiek zo’n
beëindiging noodzakelijk of wenselijk acht; en/of
b. het gebruik van de Dienst door Gebruiker tijdelijk of permanent te beperken of op te schorten.
4. Partijen hebben het recht de Overeenkomst tot gebruik van de Dienst te ontbinden indien de andere partij
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze partij,
na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen,
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft
schieten in de nakoming daarvan.
5. De door Digitaal Publiek voor de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting(en) van Gebruiker zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn.
6. Nadat een Account is opgeheven en/of de Overeenkomst op andere wijze is geëindigd, heeft Gebruiker
geen toegang meer tot de Cursus.
7. Alle bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden die de strekking hebben om na de beëindiging van de
Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de bepalingen omtrent
Intellectuele Eigendomsrechten, de boete, aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen, blijven na het
eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
Artikel 14
Herroepingsrecht t.a.v. de Cursus
1. Gebruiker wordt via de Website geïnformeerd over het herroepinsgrecht en de uitsluiting daarvan.
2. Digitaal Publiek levert de volledige (digitale) inhoud van de Cursus direct na aanschaf daarvan.
3. Als het Lid een Consument is, doet hij op het moment van aanschaf van de Cursus afstand van zijn recht op
herroeping. Tijdens het de aanschaf van de Cursus op de Website heeft de Gebruiker hiervan uitdrukkelijk
afstand gedaan.
Artikel 15
Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
1. Op de Dienst, de Cursus. de Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden en op alle geschillen die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen in verband
met de Dienst, de Cursus, de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Artikel 16
Contact
1. Digitaal Publiek kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:
Digitaal Publiek B.V.
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
+31 (0) 75 8200 255
info@digitaalpubliek.nl

***

