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Algemene voorwaarden 
Van de online cursus van bedrijf: Stressgenezing 
 
Artikel 1: De overeenkomst 

1.1 Aanmelding voor de online cursus van stressgenezing betekend akkoord 
gaan met de algemene voorwaarden. 

1.2 Stressgenezing houdt zich het recht voor een klant te weigeren indien hier 
gegronde redenen voor zijn of het account van de klant te verwijderen 
indien er sprake is van een ernstige overtreding van de algemene 

voorwaarden. 
 

Artikel 2: Aansprakelijkheid en eigen risico 
2.1  Deelname aan de online cursus van stressgenezing geschiedt op volledige 

eigen risico van de klant. 

2.2 De online cursus is alleen bedoeld om de klant theoretisch of in theorie 
informatie te geven over hoe je beter kan omgaan met stressklachten. Alle 

keuzes die de klant maakt in de praktijk is voor eigen risico. 
 

Artikel 3: Betaling  
3.1  De klant ontvangt de online cursus op het moment de betaling is voldaan. 
3.2 De klant heeft het recht om na betaling een eigen account op de website 

te krijgen van de online cursus. Stressgenezing houdt het recht om deze 
niet te geven of te verwijderen als er geen duidelijk bewijs is van de 

betaling. 
 
Artikel 4: Omgang tussen stressgenezing en klant 

4.1 Van zowel de klant en stressgenezing wordt verwacht zich aan de 
gedragsregels te houden. Dat houdt in dat beide partijen op een 

respectvolle manier met elkaar omgaan. Enige vorm van bedreiging, 
seksuele intimidatie of andere ongewenste communicatie tijdens de online 
ondersteuning, leid tot verwijdering van het account. Het betaalde bedrag 

voor de online cursus zal niet worden terugbetaald. 
4.2 Stressgenezing behoudt zich het recht voor om de communicatie te 

stoppen bij enige vorm van ongewenste communicatie, bedoeld in artikel 
4.1. 

 

Artikel 5: Copyright  
5.1  Stressgenezing heeft het recht om de inhoud van de online cursus te 

wijzingen indien dat nodig is voor de kwaliteit.  
5.2 De klant gaat akkoord de online cursus alleen te kopen voor eigen 

persoonlijke gebruik. En deze niet op een commerciële of niet-commerciële 

wijze te delen met een derde partij. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Stressgenezing.nl 
 

Privacy policy 

Stressgenezing respecteert de privacy van de klant en zorgt ervoor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Wanneer u zich aanmeldt heeft stressgenezing uw naam, e-mailadres nodig om 
de aanmelding te verwerken, en u het verloop daarvan op de hoogte te houden 
en eventuele bijzonderheden te melden.  

 
Stressgenezing zal uw persoonlijke gegevens niet aan een derden verkopen, 

delen of verhuren. Stressgenezing gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de 
communicatie omtrent de online cursus waarvoor u zich aanmeldt. 
 

Contact 
Indien u vragen mocht hebben over de algemene voorwaarden van 

stressgenezing, dan kunt u altijd contact opnemen via de volgende link: 
https://stressgenezing.nl/contact/ 
 

https://stressgenezing.nl/contact/

