
EINDGEBRUIKERSLICENTIE E-LEARNING PORTAL

Artikel 1: algemene bepalingen

In deze eindgebruikerslicentie wordt verstaan onder:

● Licentiegever: de onderneming The Pure Family, Postbus 371, 2600 AJ, DELFT,
tevens handelend onder de naam GROWEVERYDAY.

● E-Learning portal: de online leeromgeving van GROWEVERYDAY, waarbij de cursist
klassikale en offline trainingen kan volgen.

● U: De licentienemer die de online leeromgeving zal gebruiken.

Artikel 2: doel en strekking licentie

2.1. GROWEVERYDAY verleent door middel van de onderhavige licentie aan U een niet-
exclusief gebruiksrecht voor de e-learning portal.
2.2. De aan U verleende licentie is persoonsgebonden.
2.3. Het is U niet toegestaan om de e-learning portal te gebruiken op een andere wijze dan
waarvoor het bedoeld is.
2.4. De e-learning portal fungeert als informatiedienst en leeromgeving voor de door
GROWEVERYDAY verzorgde cursussen.
2.5. U mag de e-learning portal gebruiken op de manier dat het U goeddunkt, echter wel
binnen de grenzen van deze gebruikersovereenkomst en de wet.
2.6. Het is U uitdrukkelijk niet toegestaan om:

● de broncode van de e-learning te verveelvoudigen dan wel op een andere manier aan
reverse engineering te onderwerpen;

● het gebruiksrecht aan derden te verstrekken door middel van een licentie, dan wel
door middel van verhuur.

Artikel 3: gebruik van de e-learning portal

3.1 Het gebruik van de e-learning portal is enkel mogelijk nadat U beschikt over een
persoonlijk(e0 gebruikersnaam en/of wachtwoord.
3.2 De gebruikersnaam en/of het wachtwoord die/dat aan U toegang verschaft/verschaffen
tot het gebruik van de e-learning portal mag/mogen niet aan derden worden verstrekt.
3.3 GROWEVERDAY is bevoegd om aan het gebruik van de e-learning portal aanvullende
vereisten te stellen, zoals maar niet beperkt tot twee-factor authenticatie.
3.4 In de e-learning portal kunt U deelnemen aan Klassikale trainingen en/of e-learning
trainingen.
3.5 U bent enkel bevoegd tot het gebruik waarvoor U toestemming hebt gekregen. De
gebruiksmogelijkheden kunnen door GROWEVERYDAY verruimd, dan wel verminderd
worden.
3.6 Voor een correct gebruik van de e-learning portal dient U te beschikken over een
internetbrowser en een deugdelijk internetverbinding.
3.7 Behoudens de klassikale trainingen, kunt u de e-learning portal op elk gewenst moment
gebruiken.
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Artikel 4: intellectuele eigendom e-learning portal

4.1 De intellectuele eigendomsrechten behorende tot de e-learning portal, de
documentatie(s), wijzigingen en uitbreidingen rusten bij GROWEVERYDAY. U krijgt enkel de
gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze overeenkomst of die schriftelijk
worden toegekend en voor het overige mag u de e-learning portal niet gebruiken,
verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 5: tegenprestatie

5.1 U betaalt voor het gebruik van de e-learning portal een vergoeding. De overeengekomen
vergoeding maakt deel uit van de cursusprijs.

Artikel 6: persoonsgegevens

6.1 Voor een juist gebruik van de e-learning portal zijn we genoodzaakt om uw
persoonsgegevens te verwerken.
6.2 Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens:

● voor- en achternaam
● e-mailadres
● telefoonnummer

6.3 Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

● aanmaken gebruikersaccount
● beheren van account
● controleren van aanwezigheid tijdens klassikale trainingen
● communicatie rondom trainingen

Artikel 7: updates

7.1 GROWEVERDAY brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het
functioneren van de e-learning portal zullen verbeteren.
7.2 In het geval GROWEVERYDAY een update uitbrengt, kan het zijn dat de e-learning portal
niet door U gebruikt kan worden. GROWEVERYDAY zal tijdig, doch uiterlijk 24 uur van te
voren, de voorgenomen update aankondigen.
7.3 Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst
bepaalde. Doordat U de e-learning portal in gebruik hebt genomen gaat u akkoord met
eventuele afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.
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Artikel 8: ondersteuning

8.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van de e-learning.
8.2 Mocht U ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van de e-learning portal, dan kunt u
contact opnemen door een e-mail sturen naar contact@groweveryday.life. Wij zullen
proberen om uw hulpvraag binnen 1 werkdag op te pakken.

Artikel 9: garanties en aansprakelijkheid

9.1 GROWEVERYDAY garandeert dat zij geen rechten van derden (zoals auteursrechten)
schendt.
9.2 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een
hierboven verleende garantie is GROWEVERYDAY jegens u niet aansprakelijk, op welke grond
dan ook, voor enige schade in verband met het gebruik van de e-learning portal.
9.3 Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na
ontdekking is gemeld bij GROWEVERYDAY. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de
schade het gevolg is van overmacht. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het
bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval zal uitkeren.
9.4 Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist
functioneren van uw apparaat, internetverbinding, dan wel browser, dan wel een
omstandigheid die in uw risicosfeer ligt.

Artikel 10: duur van de overeenkomst

10.1 Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de e-learning portal en blijft
dan voor onbepaalde tijd van kracht, tot het moment dat GROWEVERYDAY uw toegang zal
beëindigen.
10.2 GROWEVERDAY is bevoegd om de toegang tot de e-learning portal met onmiddellijke
ingang op te schorten, dan wel te beëindigen, indien U te kort schiet in de nakoming van de
opdrachtovereenkomst, dan wel op enig ander manier in de nakoming van deze
gebruikersovereenkomst.
10.3 Na beëindiging van de (opdracht)overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder
gebruik van de e-learning portal te staken en gestaakt houden.

Artikel 11: overige bepalingen

11.1 Op deze eindgebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin
GROWEVERYDAY gevestigd is.
11.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
11.4 GROWEVERYDAY mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst
overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten
op de e-learning portal van haar overneemt.
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