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Aansprakelijkheid  
Door gebruik te maken van de door E-learning Wizard aangeboden diensten, kort beroepsonderwijs 
e-learning cursussen, Publicatieplatform, (Huis)Academie, haar websites en software applicaties (dit 
gezamenlijk aanbod van diensten en applicaties wordt de “Service” genoemd), gaat u een bindende 
overeenkomst aan met de E-learning Wizard. De Voorwaarden Beroepsopleidingen E-learning Wizard 
(“Voorwaarden”) maken deel uit van uw overeenkomst met ons, evenals ons Privacy Statement. 
De E-learning Wizard besteedt zeer veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze site en of 
andere sites die de techniek en services van de E-learning Wizard gebruiken en de daarin opgenomen 
gegevens.  
De E-learning Wizard aanvaardt slechts aansprakelijkheid ten aanzien van alle vorderingen die 
verband houden met de service, tot de helft van de bedragen die u gedurende de betreffende 
voorafgaande drie maanden aan e-learning wizard hebt voldaan. 
De E-learning Wizard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte, bijzondere bijkomende, 
punitieve of exemplaire schadevergoeding of gevolgschade (inclusief verlies van gebruik, gegevens, 
zakelijke mogelijkheden of winst), die volgt uit het gebruik van - of de onmogelijkheid van het gebruik 
- van de service – ongeacht de rechtstheorie – ongeacht of e-learning wizard van de mogelijkheid van 
dergelijke schadevergoedingen in kennis is gesteld en ook in het geval dat een rechtsmiddel zijn 
wezenlijke doelstelling niet haalt, dus enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, 
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of de 
(on)bereikbaarheid van de site.  
 

Uitingen op de site 
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die 
van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De E-learning Wizard of de partijen waar de E-
learning Wizard mee samenwerkt om de site en haar inhoud te realiseren. De E-learning Wizard kan 
beperkt aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk 
voortvloeit uit de betreffende uitingen. Zie de Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden 
Beroepsopleidingen E-learning Wizard B.V. 
 

Geschiktheid informatie, producten en diensten 
De E-learning Wizard kan er voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel 
(beroepsopleidingen) waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten 
en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden, waarbij 
redelijkerwijs garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor het 
omschreven doel wordt gegeven. 
 

Wijzigingen in de site 
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De E-learning Wizard 
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige 
kennisgeving door te voeren.  
 

Links naar andere websites  
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Ondanks een zorgvuldige selectie is E-
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learning Wizard niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites 
omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright 
notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 
 

Gebruik van de informatie 
Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, 
downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van de E-learning Wizard of een organisatie die de 
informatie heeft aangeleverd voor plaatsing op de site. 
  
De informatie mag – met het opnemen van een duidelijke bronvermelding - vrij worden gebruikt 
binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag 
daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd of ten nadele van de exploitatie van E-learning 
Wizard gebruikt worden. De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden 
opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. 
Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E-learning 
Wizard. 

 

Klachtenregeling 
E-learning Wizard werkt met een klachtenregeling. De klachtenregeling kunt u vinden op de 
betreffende website of academie of op www.e-learningwizard.nl.  
 

Auteursrecht  
E-learning Wizard heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van 
alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten, afbeeldingen en 
geluidsfragmenten. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site 
zonder dat met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met E-
learning Wizard zodat het materiaal terstond kan worden verwijderd of een passende regeling kan 
worden getroffen. 
 
E-learning Wizard kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor door derden op 
bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en behoudt zich het recht voor om berichten 
zonder verdere kennisgeving van de site te verwijderen. Wie zich om welke redenen dan ook 
aangetast voelt in (auteurs)rechten of zich om een andere reden stoort aan een bericht, wordt 
verzocht om dit aan E-learning Wizard kenbaar te maken. Zie hiervoor onze klachtenregeling. E-
learning Wizard zal indien een klacht gegrond bevonden wordt gepaste actie ondernemen. 
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

 

Geldigheid Disclaimer 
Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt of 
informatie op de site plaatst, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. 
Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank. 
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Zie de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Voorwaarden Beroepsopleidingen E-learning Wizard 
B.V. 
 
 
* E-learning Wizard werkt o.a. met de volgende merknamen: Cadenza Highschool, PO Management 
Academie, LerarenAcademie, ARIIX spelacademie.  
 
 
 
Voor vragen over de E-learning Wizard of dit privacy statement kunt u contact opnemen met: 
 
E-learning Wizard B.V. 
Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 21 
7316 BE Apeldoorn 
055 - 79 088 05 
info@e-learningwizard.nl 
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