
 

 

 

 

Algemene voorwaarden MEE NL Online MEE Academie 

Artikel 1. Definities  

• Cursist: de natuurlijke persoon die een product aankoopt via de Online MEE Academie 

• Online MEE Academie: online platform van MEE NL waarop producten tegen betaling 

worden aangeboden.  

• Product: e-learning, e-book, webinar, seminar of enige ander product met als doel het 

overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.  

• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.  

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten die via de Online MEE 

Academie worden gedaan. 
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk voordat 

de aanschaf van een product plaatsvindt te worden bevestigd.  
3. Een aanschaf op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open inschrijving cursus 
1. Aanschaf van de door MEE NL aangeboden online producten verloopt via de Online MEE 

Academie.  
2. De aankoop wordt direct per mail bevestigd en de factuur en inloggegevens worden per mail 

verzonden.  

Artikel 4. Prijzen  
1. De prijzen zoals vermeld op de Online MEE Academie zijn van toepassing. 
 
Artikel 5. Betaling 
1. De betaling geschiedt direct bij de aanschaf van een product op de Online MEE Academie of via 

factuur na offerte akkoord 

Artikel 6. Deelname 

1. De cursist krijgt gedurende een half jaar toegang tot het gekochte product. 

 

Artikel 7. Annulering door cursist 

Omdat u direct na ontvangst van de inloggegevens toegang heeft tot het gekochte product is het 

niet mogelijk de aanschaf van het product te annuleren.  

Artikel 8. Privacyverklaring/geheimhouding 
MEE NL respecteert uw privacy. Alle informatie die door cursisten in het kader van 

scholingsactiviteiten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor MEE NL en voor de docenten, trainers en 

sprekers die door MEE NL worden ingehuurd. Wij hanteren daarbij alle uitgangspunten van de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Voor uitgebreide privacyverklaring wordt 

verwezen naar de Online MEE Academie .  



 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. MEE NL is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de 

aanschaf van een product via de Online MEE Academie.  

2. Indien MEE NL op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige 

schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 
3. MEE NL vergoedt geen indirecte schade.  

Artikel 10. Intellectuele eigendom 
1.  Als MEE NL bezitten we het intellectueel eigendom over de producten van de Online MEE 

Academie. 
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEE NL is de cursist niet gerechtigd 

gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte product te openbaren, te 

exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.  

Artikel 11. Toepasselijk recht 

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van MEE NL en 

overeenkomsten tussen MEE NL en de cursist is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene 

aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van 

toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig 

gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.  


