Algemene Voorwaarden Online Pole Class / onlinepoleclass.nl

(versie 05-04-2020)

1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers van onlinepoleclass.nl (hierna te
noemen 'Online Pole Class'). Door gebruik te maken van de website en de geboden services,
gaat u akkoord met alle voorwaarden.
Online Pole Class kan de voorwaarden ten allen tijden naar eigen goeddunken wijzigen. Houd er
rekening mee dat deze gewijzigde voorwaarden direct van kracht worden geacht na plaatsing op
de website. Het is daarom belangrijk dat u deze Algemene Voorwaarden regelmatig doorleest om
ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Online Pole Class behoudt
zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de website te weigeren aan elke
bezoeker, inclusief, maar niet beperkt tot, elke gebruiker waarvan Online Pole Class vaststelt dat
deze een aspect van deze voorwaarden heeft geschonden. Online Pole Class behoudt zich het
recht voor om naar eigen goeddunken andere rechtsmiddelen te zoeken en te verkrijgen die van
toepassing zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving of naar eigen vermogen als gevolg
van uw schending van deze voorwaarden of enige andere handeling of nalatigheid door u die
aanleiding geeft tot een claim van Online Pole Class.
2. Toegang tot onlinepoleclass.nl als student
Uw account is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Er mag op geen enkele manier op
commerciële wijze van de classes gebruik gemaakt worden. Zolang u zich aan deze voorwaarden
houdt, bent u geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de informatie en
materialen die beschikbaar zijn op deze website. Bij overtreden van deze voorwaarden kan
besloten worden u direct toegang te ontzeggen en u strafrechtelijk of burgerlijk te vervolgen.
Het is niet toegestaan uw account of accountgegevens te delen met anderen.
3. Toegang tot onlinepoleclass.nl als class aanbieder
Uw account is uitsluitend voor het aanbieden van online classes met door u gecreëerde content.
U dient zorg te dragen voor kwalitatieve video's en een juiste omschrijving. Het is nadrukkelijk
verboden om content anders dan die van uzelf aan te bieden. Het is nadrukkelijk verboden om
content aan te bieden anders dan educatieve lessen aangaande sport, dans, paaldansen en/of
paalsport. Zolang u zich aan deze voorwaarden houdt, bent u geautoriseerd om toegang te
krijgen tot en gebruik te maken van de services en materialen die beschikbaar zijn op deze
website. Bij overtreden van deze voorwaarden kan besloten worden u direct toegang te
ontzeggen en u strafrechtelijk of burgerlijk te vervolgen.
Het is niet toegestaan uw account of accountgegevens te delen met anderen.
4. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent dat de website informatie, video, fotografie, audio, afbeeldingen, links en ander materiaal
(gezamenlijk onze "inhoud") bevat die allemaal zijn beschermd door copyright, handelsmerk of
andere eigendomsrechten van Online Pole Class of derden. Het is niet toegestaan om informatie,
video, fotografie, audio, afbeeldingen, links of ander materiaal te delen, op te slaan of op enige
manier te verspreiden of te dupliceren.
U mag de inhoud niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of
verkopen, reproduceren, er afgeleide werken van maken, verspreiden, uitvoeren, weergeven of op
welke manier dan ook exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst.
De pagina's en inhoud op deze website mogen op geen enkele manier worden gekopieerd,
verspreid, gewijzigd, gepubliceerd of verzonden, inclusief gebruik voor creatief werk of om andere
producten te verkopen of promoten zonder de schriftelijke toestemming van Online Pole Class.
Gebruikers mogen geen afgeleide werken van de inhoud van deze website publiceren, uitvoeren
of maken voor openbare of commerciële doeleinden. Overtreding van deze beperking kan leiden
tot inbreuk op het intellectuele eigendom en de contractuele rechten van Online Pole Class of
derden, wat wettelijk verboden is en kan leiden tot aanzienlijke civielrechtelijke en strafrechtelijke
sancties.

De producten en diensten die op de website worden genoemd of gepromoot kunnen op elk
moment zonder voorafgaande kennisgeving door Online Pole Class worden gewijzigd. Dit geldt
ook voor producten of diensten die, al dan niet tijdelijk, op non-actief worden gezet, worden
aangepast of worden verwijderd.
5. Disclaimers
Het gebruik van deze website wordt aangeboden "as is"; als accommoderend platform zonder
enige vorm van garantie. Online Pole Class biedt geen enkele vorm van garantie met betrekking
tot goederen en diensten die via deze website zijn gekocht of geleverd (tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld).
Online Pole Class sluit uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van titel,
verkoopbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel uit met
betrekking tot deze website en alle goederen of diensten die via deze website of links naar deze
website zijn gekocht of aangeleverd.
In geen geval is Online Pole Class aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die u hebt
geleden als gevolg van enige onjuistheid of fout in de informatie op de website, enige
tekortkoming of fout in de website, of enige tekortkoming, defect of storing van goederen of
diensten die zijn gekocht of geleverd via deze website of links naar deze website. Online Pole
Class is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade, inclusief,
maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, kosten van vervangende goederen, verlies of
schade aan gegevens of apparatuur als gevolg van uw vertrouwen in de informatie die op deze
website, het gebruik of het onvermogen om deze website te gebruiken, of enig gebrek, defect of
falen van goederen of diensten die zijn gekocht of geleverd via deze website of links naar deze
website, zelfs als Online Pole Class is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
Online Pole Class is in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade, met inbegrip van
persoonlijk letsel of overlijden, als gevolg van het gebruik van de services, van gebruikersinhoud
die op of via de services is gepost, of van het gedrag van gebruikers van de services of inhoud
van derden, zowel online als oﬄine. De website en de services worden geleverd "as is" en zoals
beschikbaar en Online Pole Class wijst uitdrukkelijk elke garantie van fitness voor een bepaald
doel of niet-inbreuk af. Online Pole Class kan niet garanderen en belooft geen specifieke
resultaten van het gebruik van de services.
Informatie over producten of diensten die door derden worden aangeboden, wordt uitsluitend ter
informatie op de website vermeld. Het verstrekken van dergelijke informatie door Online Pole
Class is niet bedoeld als een goedkeuring of aanbeveling door Online Pole Class van dergelijke
producten of diensten.
6. Communicatie
Door gebruik te maken van de services, gaat u akkoord met het ontvangen van elektronische
communicatie van Online Pole Class. Deze communicatie omvat kennisgevingen over uw account
(bijv. e-mails en aankoop- of verkoopdetails) en informatie over of in verband met onze services.
Deze communicatie maakt deel uit van uw relatie met Online Pole Class.
7. Waarschuwingen
Er zijn inherente risico's op blessures bij paalsport, aerial fitness en dans- en sportactiviteiten.
Deze verwondingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, spierpijn, enkel- en knieletsel en
kraakbeen- en ligamentschade. U bent als enige verantwoordelijk voor het juist opwarmen, de
juiste installatie van de paal, hoop, of andere benodigde apparatuur, voor het uzelf de ruimte
geven om te oefenen en het uitvoeren van veilige praktijken en voorzorgsmaatregelen om
ongelukken te voorkomen. In het geval van lichamelijk letsel of materiële schade tijdens het
beoefenen van paalsport, aerial fitness en dans- en sportactiviteiten, gaat u ermee akkoord Online
Pole Class of haar eigenaren, haar aandeelhouders, directeuren, werknemers of agenten niet
verantwoordelijk te houden.

8. Beperking en vrijgeven van aansprakelijkheid
In geen geval zijn Online Pole Class, haar eigenaren, aandeelhouders, directeuren, werknemers of
agenten aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige indirecte, gevolg-, voorbeeld-,
incidentele, speciale of bestraﬀende schade, met inbegrip van gederfde winstschade als gevolg
van uw gebruik van de website of de dienst, of enige inhoud van de site of ander materiaal op,
toegankelijk via of gedownload van de site, zelfs als Online Pole Class op de hoogte is gesteld
van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Naast de rest van deze overeenkomst, door uw browser naar deze website te leiden of anderszins
de pagina's van deze website te openen, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn
aan de volgende vrijwaring van aansprakelijkheid alsof deze daadwerkelijk schriftelijk door u is
ondertekend. Als u er NIET mee instemt gebonden te zijn aan deze vrijwaring van
aansprakelijkheid of enig ander deel van de gebruiksvoorwaarden en om alle toepasselijke wetten
te volgen, dient u de site te verlaten en het gebruik van onze diensten onmiddellijk te staken.
Ik, voor mijzelf, mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden, executeurs of iemand anders die ooit
namens mij een claim zal indienen, zal nooit een instelling, vervolging of op welke manier dan ook
instellen bij de instelling of vervolging van enige claim, rechtszaak, eis, actie of oorzaak van actie
tegen Online Pole Class, haar eigenaren, directeuren, partners, opdrachtgevers, functionarissen,
werknemers, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, erfgenamen, agenten, partijpresentatoren,
executeurs en allen voor enige schade, uitgaven, kosten, verlies, inclusief persoonlijk letsel,
overlijden, schade aan eigendommen of verlies van welke aard dan ook door welke oorzaak dan
ook, voorzien of niet voorzien, bekend of onbekend, verleden, heden of toekomst inclusief
nalatigheid, contractbreuk of schending van enige wettelijke of andere plicht zorg, die kan worden
ondersteund als een direct of indirect gevolg van een online video, online les, online
communityposting, sessie, les, workshop, cursus, wedstrijd of enige activiteit in verband met,
geleid door, gerelateerd aan of uitgevoerd door Online Pole Class of haar vertegenwoordigers.
Ik ga er verder mee akkoord om Online Pole Class te vrijwaren en niet aan te klagen.
Verder ga ik ermee akkoord om Online Pole Class, haar eigenaren, directeuren, partners,
opdrachtgevers, oﬃcieren, werknemers, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, agenten,
agenten, partijpresentatoren, executeurs en allen van alle claims, verliezen, ziekten, eisen en
verwondingen aan mijn persoon of eigendom, voorzien of onvoorzien, als gevolg van, veroorzaakt
door of gerelateerd aan een online video, online les, online communityposting, sessie, klas,
workshop, cursus, wedstrijd of enige activiteit die verband houdt met, geleid wordt door,
gerelateerd is aan of uitgevoerd wordt door Online Pole Class of haar vertegenwoordigers. Ik ga
ermee akkoord Online Pole Class te vrijwaren met betrekking tot alle kosten, uitgaven (inclusief
redelijke advocaatkosten) en voor enig verlies dat op enigerlei wijze door mij is veroorzaakt. Ik
begrijp en erken dat deze vrijwaring bindend is voor mij en voor mijn opvolgers en erfgenamen.
Ik voer deze overeenkomst bewust en vrijwillig uit, uit eigen vrije wil. Ik begrijp dat deze vrijwaring
een vrijstelling is van wettelijke aansprakelijkheid. Ik erken uitdrukkelijk dat de activiteiten waaraan
ik meedoe potentieel gevaarlijke fysieke activiteiten zijn en dat hoewel alle redelijke
voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat Online Pole Class zo veilig mogelijk is,
begrijp ik dat Online Pole Class en haar eigenaren, directeuren, partners , directeurs,
functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, erfgenamen, agenten,
partijpresentatoren, executeurs en allen, niet verantwoordelijk kunnen en zullen zijn voor de acties
en niet-acties van mij, of van andere studenten. Ik neem alle verantwoordelijkheid en risico's op
mij die verband houden met alle activiteiten.
Ik begrijp dat activiteiten die verband houden met Online Pole Class fysiek inspannend zijn en ik
neem er vrijwillig aan deel met de volledige kennis dat er een risico bestaat op persoonlijk letsel,
verlies van eigendom of overlijden. Ik ga ermee akkoord dat noch ik, noch mijn erfgenamen,
rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordigers aanklachten of andere claims van welke aard
dan ook jegens Online Pole Class of haar leden voor persoonlijk letsel, materiële schade / verlies
of onrechtmatig overlijden, hetzij veroorzaakt door nalatigheid of anders.

U stemt ermee in om Online Pole Class, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen,
functionarissen, agenten en andere partners, ambassadeurs en werknemers te vrijwaren en vrij te
houden van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten,
gemaakt door derden partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de service in strijd
met deze overeenkomst en / of als gevolg van een schending van deze overeenkomst en / of een
schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet in deze overeenkomst.
9. Kosten en terugbetalingen
Door gebruik te maken van de services aangeboden door Online Pole Class, erkent u dat Online
Pole Class zich het recht voorbehoudt om kosten in rekening te brengen voor deze services.
Als class aanbieder krijgt u aan het begin van de maand een overzicht van uw verkochte classes,
met daarop vermeld het totaal door u te ontvangen bedrag. Dit bedrag wordt binnen 7 werkdagen
overgemaakt naar het door u opgegeven rekeningnummer.
Online Pole Class biedt geen restitutie, geheel of gedeeltelijk, ook niet in de vorm van krediet. Alle
verkopen zijn definitief, niet annuleerbaar en niet-restitueerbaar.
10. Beëindiging / annulering
Online Pole Class kan u verbieden om de services of de website (of enig deel, aspect of functie
van de services of de website) te gebruiken of te openen om welke reden dan ook, zonder enige
reden, op elk moment naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving.
11. Prijzen
Prijzen aangeboden op Online Pole Class zijn vermeld in euro's. De vermelde prijzen zijn inclusief
omzetbelasting, tenzij anders vermeld. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen, rechten,
tarieven en andere kosten die aan uw bestelling zijn verbonden. We behouden ons het recht voor
om de prijzen voor producten of diensten die op de site worden aangeboden op elk moment te
wijzigen, en we bieden geen prijsbescherming of terugbetalingen in het geval van een prijsdaling
of promotie-aanbieding.
12. Overig
Deze overeenkomst wordt geaccepteerd na uw gebruik van de website of een van de diensten
ervan. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Online Pole Class met
betrekking tot het gebruik van de website en / of de diensten. Als een bepaling van deze
overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van
kracht. Als een bepaling van deze voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook
niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden
beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
bepalingen. De sectietitels in deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen
wettelijke of contractuele werking.
Neem contact met ons op via info@onlinepoleclass.nl met vragen over deze overeenkomst.

