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Algemene Voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden heb ik zo helder mogelijk opgeschreven (opgemaakt februari

2019). Het is een zo standaard mogelijke overeenkomst. Wanneer ik je een mailtje stuur 

met daarin uitleg wat je zult ontvangen en mijn rekeningnummer, stuur ik je ook een link 

naar deze Algemene Voorwaarden. Daarin staat ook de mededeling dat betaling van de 

cursus, ook betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. 
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Algemene voorwaarden voor Blog Consultancy voor Bloggers door I'm Feeling Good.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die te koop worden

aangeboden op https://imfeelinggood.nl.  Het plaatsen van een bestelling (door middel

van het sturen van een e-mail omdat je een cursus wilt ontvangen) houdt in dat je deze

algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Betaling, bestelling & levering via email

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten zijn in euro’s en inclusief

21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden cursussen op  https://imfeelinggood.nl is mogelijk

via iDeal op mijn bankrekening. De cursus wordt na de succesvolle betaling door mij via

email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een cursus gaat de koper een

definitieve  koopovereenkomst  aan  met  I’m  Feeling  Good.  De  voorwaarden  van  deze

overeenkomst  zijn op I’m Feeling Good beschikbaar.  Ook stuur  ik  ze mee per e-mail

voordat de koop plaatsvindt. 

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare

recht voor het gebruik van de cursus. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke

auteurschap blijven te allen tijde bij I’m Feeling Good.

https://imfeelinggood.nl/


2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende mijn cursussen, zowel in hun geheel

als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van I’m Feeling Good. Je verplicht jezelf

ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 I’m Feeling Good is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik

van de betreffende cursussen.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email. Je bent zelf verantwoordelijk

voor het verstrekken van het juiste emailadres aan I’m Feeling Good. Daarnaast ben je ook

verantwoordelijk voor het juist instellen van je PC en eventueel aanwezige programma’s

zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en digitale

producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van de cursussen

4.1  Op  de  cursussen  van  I’m  Feeling  Good  berust  copyright.  Het  is  daarom  niet

toegestaan  de  gekochte  cursus  te  kopiëren  en/of  te  verspreiden,  te  vertalen  en/of

commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de cursus te modificeren

en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1  Op het  kopen van de cursus  van I’m Feeling Good geldt  geen recht  van retour.

Herroepen van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.



6 Bescherming van persoonsgegevens

6.1 Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor afhandeling van de order en

zullen niet worden doorgegeven of verkocht aan derden. Indien je je hebt opgegeven

voor onze nieuwsbrief zal I’m Feeling Good jouw persoonsgegevens naast de hierboven

beschreven gevallen gebruiken voor reclamedoeleinden voor I’m Feeling Good producten.

Indien je geen prijs stelt op de aangevraagde reclame kun je je te allen tijde afmelden.

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig

toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden

vervangen door een door I’m Feeling Good vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 I’m Feeling Good kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel

lichamelijk,  materieel  of  immaterieel,  die  na  levering,  door  gebrekkig  functioneren  of

verkeerd gebruik van de door ons geleverde producten of door welke andere oorzaak dan

ook, ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan kopers’ gezinsleden, aan

zaken van kopers’ gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij

kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, de juistheid of de inhoud

van  deze  informatie.  I’m  Feeling  Good  aanvaardt  geen  enkele  aansprakelijkheid  voor

schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie

in haar website.

7.3 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.



VESTIGINGSADRES

I'm Feeling Good

Zelkovalaan 24

2382 EM Zoeterwoude

info@imfeelinggood.nl

Copyright © 2019

I’m Feeling Good | All Rights Reserved | Kamer van Koophandel: 69215138

Ga naar:

 Mijn Diensten

 Mijn Lifestyle Blog

 Mijn Referenties

https://imfeelinggood.nl/referenties/
https://imfeelinggood.nl/category/lifestyle-blog/
https://imfeelinggood.nl/blog-consultant/
https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?q=69215138#!shop?&q=69215138&start=0&prefproduct=&prefpayment=

	I'm Feeling Good
	Algemene voorwaarden voor Blog Consultancy voor Bloggers door I'm Feeling Good.
	VESTIGINGSADRES


