
Algemene voorwaarden.

De onderneming
Websitebegeleiding.nl is onderdeel van Internetbegeleiding - Heisterkamp.
Onder de paraplu van Internetbegeleiding.nl vindt u Websitebegeleiding.nl, 
Zichtbaarophetinternet.nl, Computerbegeleiding.nl, Hoezo-eigen-website.nl en 
Heisterkamp-producties.nl.

Gegevens:
Websitebegeleiding
Internetbegeleiding – Heisterkamp
Gewandeweg 36
5345 HN Oss
0412642751
www.websitebegeleiding.nl en premium.websitebegeleiding.nl
info@websitebegeleiding.nl
KvK   nr.: 17.22.12.98
BTW  nr.: NL115241930B01

Activiteiten
De activiteiten van deze dochterondernemingen richten zich o.a. op webdesign, 
computertrainingen, het geven van lezingen en presentaties, en het maken van 
screencasts.

Websitebegeleiding.nl richt zich op die mensen die geïnteresseerd zijn in het leren maken 
van een eigen website en er eventueel geld mee willen gaan verdienen.

Dit wordt verwezenlijkt door middel van het aanleveren van online videohandleidingen, 
handleidingen te verkrijgen in pdf en berichten geschreven op de weblog.

Premium
Websitebegeleiding.nl bestaat uit twee gedeelten.

1. Het open, vrij toegankelijke gedeelte, waar informatie gegeven wordt over het maken 
van een website en alle aanverwante zaken. Het internetadres hiervan is 
www.websitebegeleiding.nl

2. Het gesloten, betaalde Premium gedeelte (in de vorm van een jaarabonnement) met het 
gros aan videohandleidingen, stap voor stap handleidingen, en informatie in de vorm van 
berichten.  Het internetadres hiervan is premium.websitebegeleiding.nl
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Doel
De bedoeling van het gesloten gedeelte is om de bezoeker wegwijs te maken in de 
mogelijkheden tot het maken van een eigen website en materiaal aan te bieden om dit te 
verwezenlijken.

Succes
Het spreekt voor zich dat het echter afhankelijk is van de creativiteit, 
doorzettingsvermogen en ondernemingsgeest van de bezoeker of hij hier ook in zal 
slagen.
Websitebegeleiding.nl kan daarom geen garantie voor succes afgeven.

Jaarabonnement
Er kan alleen een jaarabonnement worden afgenomen.

De bezoeker neemt een jaarabonnement op het premium gedeelte van de website 
Websitebegeleiding.nl en krijgt daarmee het recht om het Premiumgedeelte te bezoeken.

Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling.

Toegang
Na betaling krijgt de abonnee een mail met inloggegevens en bevestiging van het 
abonnement.

De abonnee krijgt daarmee een kalenderjaar lang toegang tot al het materiaal dat hier 
vertoond wordt.

Het is mogelijk dat er additionele programma's aangeraden kunnen worden. Dit zijn 
programma's van onafhankelijke derden. De prijs van zo'n software pakket is niet 
inbegrepen in het jaarabonnement.
Dit zal ook elke keer duidelijk aangegeven worden op de website.

Ontbinding
Een jaarabonnement kan binnen 7 werkdagen na aanvang worden ontbonden.

Auteursrecht
De abonnee begrijpt dat op al het getoonde werk auteursrecht rust en het niet is 
toegestaan op welke wijze dan ook dit werk te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
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Overtreding
Het is niet toegestaan de inloggegevens te verstrekken aan derden.

Indien de inloggegevens toch verstrekt worden aan derden, zal per keer een 
jaarabonnement in rekening worden gebracht bij de overtreder.

Websitebezoek en gedrag
Het premium gedeelte van Websitebegeleiding.nl heeft de beschikking over een forum. 
Hier kunnen de abonnees elkaar helpen.
Het gedrag op het forum (alsook de rest van de website) dient ten alle tijden positief, 
opbouwend en met respect voor elkaar te zijn.

Klachten
Bij klachten van andere abonnees over het gedrag en taalgebruik van de abonnee is het 
mogelijk na twee waarschuwingen, tijdelijk geschorst te worden. 
De waarschuwingen worden per mail gegeven en dienen bevestigd te worden door de 
abonnee.
De eerste schorsing zal een week bedragen. De tweede schorsing 14 dagen en de derde 
schorsing 1 maand.

Beëindiging jaarabonnement
Na een kalenderjaar wordt het abonnement automatisch ontbonden. Het staat de abonnee 
vrij om wederom een abonnement van een jaar af te nemen. Hij zal dit wederom via de 
website moeten aanvragen.

Bij extreem wangedrag van een abonnee, kan zijn abonnement per direct ontbonden 
worden zonder restitutie van de rest van zijn abonnementsgelden.
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