Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van de gratis website Cursusvoor.nl is onderworpen aan de onderstaande
voorwaarden, beperkingen en ons privacybeleid.
Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de regels waaraan bezoekers van deze website
van Cursusvoor.nl (www.cursusvoor.nl ) zich dienen te houden. Als u deze website
bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de volledige gebruiksvoorwaarden zoals hier
beschreven. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u de site onmiddellijk te verlaten.
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Arts Media.
Met de woorden wij/we en ons/onze bedoelen we Cursusvoor.nl / Arts Media. Arts
Media heeft ook nog andere websites. De hier beschreven gebruiksvoorwaarden gelden
voor deze website en niet voor die andere websites. Op de betreffende websites vindt u
de daarvoor geldende gebruiksvoorwaarden.
Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in november 2011. Wij behouden
ons naar eigen goedvinden het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te
wijzigen. Als u deze website bezoekt, gaat u automatisch akkoord met de meest recente
gebruiksvoorwaarden.
Over de informatie op de site
De website www.cursusvoor.nl wordt betaald en beheerd door Arts Media. De informatie
op deze website is uitsluitend bestemd voor algemeen gebruik. Mocht u op deze website
bepaalde informatie tegenkomen die niet overeenkomt met de informatie die u op de site
van de desbetreffende aanbieder kunt vinden, dan is de site van de aanbieder geldend.
Deze website bevat informatie over cursussen, opleidingen, trainingen en workshops
voor Nederlanders, en is bedoeld voor inwoners van Nederland. Om op onze
zoekmachine voor cursussen, opleidingen, trainingen en workshops zo nauwkeurig
mogelijke informatie te kunnen bieden, geeft Cursusvoor.nl organisatoren en aanbieders
van opleidingen, trainingen, cursussen en workshops de mogelijkheid om hun aanbod
gratis te plaatsen op onze website, met directe links naar de website van diezelfde
aanbieder. Hoewel Cursusvoor.nl er alles aan doet om de gegevens op deze website zo
nauwkeurig mogelijk weer te geven, is informatie over cursussen, opleidingen, trainingen
en workshops over het algemeen vrij snel achterhaald. Neem daarom altijd contact op
met de aanbieder of organisatie van desbetreffende cursus, training, opleiding of
workshop voor de laatste stand van zaken.
Bij het samenstellen, actualiseren en onderhouden van onze website betrachten we
uiterste zorgvuldigheid en maken we gebruik van bronnen die betrouwbaar worden
geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de
website. Daarnaast garanderen wij niet dat het gebruik ervan leidt tot de juiste
resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.
Auteursrechten en handelsmerk
De informatie over cursussen wordt met toestemming van derden (de aanbieders) door
ons gebruikt. Met het plaatsen van de bedrijfsgegevens geven cursusaanbieders
automatisch toestemming tot het verspreiden van deze gegevens via Cursusvoor.nl en
andere websites van Arts Mediaproducties, en applicaties op evt. iPhone, Android en
andere smartphones.
Het andere materiaal op deze website, zoals de artikelen over bepaalde branches,
beroepen, e.d. is ons eigendom of wordt met toestemming van derden door ons gebruikt.
Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud van deze website te gebruiken anders dan
vastgelegd in deze gebruiksvoorwaarden. Als u het materiaal of de handelsmerken op
onze website gebruikt op een manier waarvoor geen nadrukkelijke toestemming verleend
wordt in deze gebruiksvoorwaarden, dan schendt u uw overeenkomst met ons en

schendt u mogelijk ook wetten op gebied van intellectuele eigendom, onder andere
zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrecht en handelsmerken. In een dergelijk geval
bent u niet langer gerechtigd de website te gebruiken en dient u materiaal dat geprint of
gedownload werd onmiddellijk te vernietigen. Het materiaal blijft ons eigendom of die
van de rechthebbende. Wij behouden ons naar eigen goedvinden alle rechten voor, ook
die niet nadrukkelijk genoemd zijn.
Links naar Cursusvoor.nl en gebruik van logo’s van Cursusvoor.nl
U bent gemachtigd een hyperlink naar Cursusvoor.nl te maken, alsmede het logo van
Cursusvoor.nl te gebruiken voor promotiedoeleinden. Arts Media behoudt zich naar eigen
goedvinden het recht voor u die machtiging op elk gewenst moment in haar geheel of
voor bepaalde delen van onze site te ontnemen. Als dat het geval is, dient u de
betreffende link(s) onmiddellijk te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat u een link naar deze website niet op zodanige wijze
presenteert, dat die wordt gezien als reclame of aanbeveling voor een organisatie,
product of dienst. U gaat ermee akkoord dat de link niet mag verschijnen op een website
waarvan de overige inhoud redelijkerwijs beschouwd kan worden als obsceen, lasterlijk,
beledigend, kwaadwillig of controversieel, of op een website waarop intellectuele
eigendomsrechten of andere rechten van een persoon geschonden worden en die niet
voldoet aan de geldende wetten en regelgeving. Onder geen beding mag u onze website
of delen daarvan overnemen en op een andere site plaatsen, noch (delen van) de inhoud
naar een server kopiëren. U gaat er ook mee akkoord dat u geen link plaatst op een
website die niet uw eigendom is, en u mag uw relatie met Arts Media niet in een
verkeerd daglicht stellen of andere onjuiste informatie over Arts Media verstrekken.
Links naar andere websites
Deze website bevat links naar websites die niet door Arts Media beheerd worden. Wij
bieden u deze links aan ter informatie, maar controleren de gegevens op die andere sites
slechts sporadisch. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van die websites, noch
voor uw zakelijke activiteiten daaraan gerelateerd. Voor het gebruik van andere websites
gelden de gebruiksvoorwaarden van die websites, met inbegrip van privacy- en
auteursrechtvoorwaarden. Het openen van de websites van derden na gebruik van de
links op Cursusvoor.nl is geheel voor eigen risico.
Uw mening, opmerkingen en suggesties
We zijn blij met de meningen, opmerkingen en suggesties van bezoekers van onze
website, maar we wijzen u erop dat alle informatie (uitgezonderd persoonlijke informatie)
die u ons via deze website toevertrouwt zal worden beschouwd als niet-persoonlijk, nietvertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Bij het verstrekken van persoonlijke
gegevens aan ons via deze website, zal Arts Media met deze informatie omgaan zoals
gedefinieerd in onze privacyverklaring.
Het staat Arts Media vrij om suggesties, concepten, kennis, technieken, gegevens,
beelden, geluiden, (tekst)materiaal of andere vormen van informatie, aan ons verstrekt
via deze website, ongeacht of deze informatie is aangeboden voor commerciële of nietcommerciële doeleinden, te kopiëren, publiceren, distribueren, integreren of anderszins
te gebruiken. Door informatie via deze website aan te bieden, verleent u Arts Media
onherroepelijk toestemming om deze informatie onbeperkt en vrij van royalty's te
gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te verzenden en te
distribueren, op welke wijze dan ook, en gaat u ermee akkoord dat Arts Media deze
informatie voor welk doel dan ook mag gebruiken. Arts Media heeft geen verplichtingen
met betrekking tot verstrekte gegevens die niet persoonlijk van aard zijn.
Verboden content
Het is niet toegestaan om op of via deze Cursusvoor.nl content aan te bieden:
















die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst,
of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
die naar de mening van Cursusvoor.nl in strijd is met de goede zeden of goede
smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of
pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of
waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten,
privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Arts Media of derden
worden geschonden;
waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij
wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt
opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder
diens toestemming;
die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke
regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
die technische schade kunnen aanrichten, inclusief, zonder enige beperking,
computervirussen en andere schadelijke elementen.

Cursusaanbieders
Als cursusaanbieder kunt u uw cursussen, trainingen, opleidingen en workshops gratis
plaatsen op onze site. Neemt u echter wel de volgende regels in acht:
 U mag maar één gebruikersaccount aanmaken.
 Wij mogen gebruikersaccounts te alle tijde weigeren of verwijderen. Wij hoeven
hier geen verklaring voor te geven.
 U dient geen cursussen, trainingen, opleidingen en workshops dubbel op de site te
plaatsen (bv. met andere datum). Indien u deze regel te vaak overtreedt kunnen
wij uw cursussen en/of profiel verwijderen.
 Cursusvoor.nl mag logo’s bijsnijden om ze beter op de site te laten passen.
 Cursusvoor.nl is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van login en
cursusgegevens. Wij doen echter ons uiterste best om alle gegevens zorgvuldig te
bewaren.
 U kunt tegen minimale betaling gebruik maken van onze trefwoorden en
nieuwsberichten-service. Indien u een nieuwsbericht of trefwoorden plaatst gaat u
automatisch akkoord met de betaling ervan.
 Als cursusaanbieder krijgt u maximaal 1 keer per week een nieuwsbrief waarin
nieuws en advertentiemogelijkheden worden uitgelegd. U kunt zich hier niet voor
uitschrijven, tenzij u uw hele account opheft.
 Manipulatie van het aantal kliks op uw cursussen om uw populariteit en ranking te
vergroten is ten strengste verboden.
 Cursusvoor.nl mag de ‘styling’ van de profiel- en cursusgegevens aanpassen om
zo de look en feel van Cursusvoor.nl te behouden.
 Om het gebruik van Cursusvoor.nl te promoten mogen wij de titels en namen van
cursusaanbieders en cursussen gebruiken in advertenties.
Indien u zich niet aan deze regels houdt of wil houden kunnen wij besluiten uw account
op te heffen, ook als u van betalende advertentiemogelijkheden gebruik maakt.
Betaling advertenties en andere promotiemogelijkheden op Cursusvoor.nl
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van publicatie op de site. De
betalingstermijn is 30 dagen na levering. Indien Arts Media wenst te

factureren dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij
betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het
hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na
de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het
verstrijken van de betalingstermijn staat het Arts Media vrij om zonder nadere
ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke
advertentiecontracten kán worden afgesproken gespreid te betalen. Indien dit niet is
afgesproken geldt de normale betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle met de
incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met
een minimum van € 30 exclusief omzetbelasting.
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een
minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is
de rechter in het gebied van Arts Mediaproducties of zijn gemachtigde de aangewezen
Arts Media kan contact met u opnemen via e-mail, een algemeen bericht op deze website
of een geschreven bericht aan het postadres dat bij Arts Media bekend is. U kunt Arts
Media een bericht sturen via onze contactpagina.
ONS POSTADRES IS:
Arts Media
Arthur van Schendelstraat 2
5421 RG Gemert
Nederland
Tel.: +31 6 471 382 43

