
 

 

 

 

Algemene Voorwaarden van de Bevallingscursusonline 

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Bevallingscursusonline en Bevallingscursus. 

– Onder cursusleidster wordt Suzan Doeswijk. 

– Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en/of haar partner. 

– De cursusleidster verzorgt de Bevallingscursus online. 

2. De cursus 

De cursussen worden gegeven door de cursusleidster. De Bevallingscursus online wordt gevolgd door de 

individuele cursist en/of partner. . 

3. Inschrijving 

Inschrijving voor de Bevallingscursus online geschiedt via het aanmeldformulier op de Bestel pagina van 

Bevallingscursus online. 

4. Aansprakelijkheid 

Bevallingscursus online is niet aansprakelijk voor het verloop van de zwangerschap. Beide cursussen geven 

heldere en duidelijke informatie over het mogelijk verloop van de bevalling. Dit is echter geen garantie voor 

een soepele bevalling. 

5. Medische conditie van de cursist 

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan één van beide cursussen mogelijk is. Noch de 

Bevallingscursus online, noch de cursusleidster is verantwoordelijk voor de medische conditie van de 

cursist. Deze verantwoordelijkheid ligt ten allen tijde bij de cursist. 

6. Betaling 

Voor de Bevallingscursus online dient online via iDeal of PayPal betaald te worden.  

7. Annulering door de cursist 

Na betaling voor de Bevallingscursus online is geen restitutie mogelijk, ongeacht de reden van annulering. . 

8. Vertrouwelijkheid 

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 

 



 

 

9. Delen inloggevens 

Dus cursist mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor een cursus niet aan anderen 

verstrekken. De door de cursist aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer en/of haar partner worden 

gevolgd. In geval Bevallingscursus constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal 

zij de toegang tot de cursus blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag. 

 

10. Auteursrecht 

De video’s die door de Bevallingscursus online zijn gemaakt en na betaling kunnen worden bekeken, vallen 

onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Bevallingscursus online. De video’s van de 

Bevallingscursus online mogen nooit zonder toestemming van Bevallingscursus online worden gewijzigd 

en/of vermenigvuldigd en/of gereproduceerd en/of uitgezonden worden zonder toestemming van de 

cursusleidster en/of vermelding van bron en naam. De exploitatierechten kunnen worden gekocht. 

9. Klachten 

Een cursist kan schriftelijk een klacht indienen bij Bevallingscursus online. De cursusleidster zal hierna 

contact met u opnemen. 
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