VOORWAARDEN HAIR LEVEL
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van de website www.hairlevel.nl en het gebruik
van de leeromgeving die daarvan deel uitmaakt. Door bezoek van www.hairlevel.nl verklaart de
bezoeker en gebruiker zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
Definities
Deze voorwaarden hanteren de volgende, meest gebruikte definities:
Account:

de account die een Gebruiker in Hairlevel.nl aanmaakt en vervolgens opent, waarmee
je toegang krijgt tot alle onderdelen van Hairlevel.nl
Bezoeker:
elke bezoeker van Hairlevel.nl
Content:
alle inhoud, informatie, foto’s en video’s die jij op Hairlevel.nl plaatst; door het plaatsen
van jouw Content op Hairlevel.nl verleen jij aan Visavi het niet-exclusieve,
overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde recht voor het gebruik
van de Content
Derde:
ieder ander dan jij en Visavi
E-learning:
de digitale leeromgeving Hair Level die deel uitmaakt van Hairlevel.nl
Gebruiker:
(eind)gebruiker van Hair Level en met name van Hairlevel.nl, waaronder met name
begrepen studenten/cursisten en docenten
Hair Level:
de online en offline leermethode Hair Level, gericht op Gebruikers in de
kappersbranche
Hairlevel.nl:
alle onderdelen van de website Hairlevel.nl, inclusief de webshop
IE-rechten:
alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Hair Level en Hairlevel.nl
Jij/je/jouw:
elke Gebruiker
Licentie:
het door Visavi aan jou verleende beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de E-learning te gebruiken op de
wijze waarop het gebruik van de E-learning is bedoeld en die in overeenstemming is
met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving; de Licentie omvat
geen recht op doorverkoop/doorlevering van de E-learning of van de inhoud ervan
Visavi:
Visavi B.V. in Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
51046989
Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op elk bezoek aan Hairlevel.nl en elk
gebruik van Hair Level en de E-learning
Wij/ons:
Visavi
Verwerking van persoonsgegevens
Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen ons dan ook houden aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van privacy. Wij zullen jouw privacy- en toepassingsinstellingen in
Hairlevel.nl en in de E-learning respecteren en naleven.
Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visavi is de Verklaring Privacy en geheimhouding
van Visavi van toepassing. Je bent op de hoogte van de inhoud van die Verklaring Privacy en
geheimhouding en hebt je daarmee akkoord verklaard voordat je gebruik kunt maken van Hairlevel.nl.
IE-rechten
Visavi is enig rechthebbende op de IE-rechten.
Content
Jij bent eigenaar van de Content. De door jou aan Visavi verleende rechten op de Content eindigen
wanneer jij de Content en/of jouw Account verwijdert, tenzij jij jouw Content hebt gedeeld met Derden
die jouw Content niet verwijderen. Wanneer jij jouw Content verwijdert wordt deze verwijderd op een
manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Jij begrijpt dat
verwijderde Content gedurende mogelijk nog enige tijd aanwezig blijft in back-ups (maar niet
beschikbaar is voor anderen).
Visavi heeft in bepaalde gevallen het recht jouw Content te verwijderen.
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E-learning
Wij of Derden zijn eigenaar van alle inhoud/gegevens/data/content/software van Hair Level en de Elearning die niet tot jouw Content behoort. Jij zult onze eigendomsrechten en de eigendomsrechten en
gebruiksrechten van Derden met betrekking tot Hair Level en de E-learning volledig respecteren en
daarop geen enkele inbreuk maken.
Wij doen ons best om Hairlevel.nl en de E-learning neutraal, schoon en virusvrij veilig te houden. Wij
hebben daarbij jouw medewerking nodig. Daarom geldt een aantal tegels. Jij zult:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen commerciële berichten of spam plaatsen of versturen via jouw Account
geen virussen of andere schadelijke code en programma’s uploaden naar jouw Account
niet Gebruikers om hun inloggegevens vragen
geen andere Gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen
geen Content plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch is of aanzet tot geweld of
naaktbeelden of geweld bevat
niet de E-learning gebruiken voor onrechtmatige, misleidende en/of discriminerende activiteiten
geen Content plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Derden
geen handelingen verrichten waardoor de correcte werking of weergave van de E-learning
verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden
geen schending van deze Voorwaarden stimuleren of faciliteren.

Wij kunnen jouw Content verwijderen en zelfs jouw Account deactiveren indien wij van oordeel zijn dat
jij inbreuk maakt op onze IE-rechten, op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Derden of op deze
Voorwaarden. Wij kunnen weigeren dat jij een (nieuwe) Account aanmaakt.
Registratie en beveiliging Account
Gebruikers van de E-learning verstrekken hun echte namen en gegevens en wij hebben jouw hulp
nodig om dit zo te houden. Daarom geldt een aantal regels. Jij zult:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geen valse persoonlijke gegevens in de E-learning gebruiken
jouw contactgegevens correct en actueel houden
niet een Account gebruiken voor iemand anders
niet inloggen met de Account van een Derde
niet zonder toestemming van ons een Account voor iemand anders aanmaken
niet meer dan één Account aanmaken
geen andere Account aanmaken als wij jouw Account hebben gedeactiveerd
jouw wachtwoord niet met anderen delen
niemand toegang verlenen tot jouw Account
niets doen dat de beveiliging van jouw Account kan schaden.

Licentie
Zolang jij deze Voorwaarden naleeft en geen inbreuk maakt op onze IE-rechten en op de (intellectuele
eigendoms-)rechten van Derden verlenen wij jou een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, nietoverdraagbaar en niet-sublicentieerbare recht om de E-learning te gebruiken op de wijze waarop het
gebruik van de E-learning is bedoeld en die in overeenstemming is met deze Voorwaarden en alle
toepasselijke wet- en regelgeving.
Wij verlenen jou geen andere rechten, impliciet of anderszins. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan
jou zijn verleend in deze Voorwaarden zijn voorbehouden aan Visavi of Derden.
Wij kunnen jouw Licentie beëindigen indien wij van oordeel zijn dat jij inbreuk maakt op onze IErechten, op de (intellectuele eigendoms-)rechten van Derden of op deze Voorwaarden. Wij kunnen
weigeren aan jou een (nieuwe) Licentie te verstrekken.
Aansprakelijkheid
Jij bent net als elke andere Gebruiker ten opzichte van Visavi aansprakelijk voor alle schade van
welke aard (directe, indirecte schade, gederfde winst of gevolgschade) of omvang ook wegens het
gebruik en/of misbruik van Hair Level en Hairlevel.nl en/of handelen in strijd met deze Voorwaarden.
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Vrijwaring van Visavi, uitsluiting aansprakelijkheid Visavi
Jij zult Visavi vrijwaren tegen alle aanspraken van Derden wegens jouw handelen op/in Hairlevel.nl.
Visavi is in geen enkel geval ten opzichte van jou aansprakelijk voor enige schade:
•
•
•

het al dan niet ongestoord, foutvrij, storingsvrij of virusvrij functioneren van Hairlevel.nl en van
de E-learning
de inhoud van Hair Level
het online of offline gedrag van (andere) Gebruikers.

Kosten mobiele services
Houd er rekening mee dat de normale tarieven van jouw provider voor datakosten van toepassing zijn.
Wijzigingen Voorwaarden en geldende versie
Wij stellen je op de hoogte van wijzigingen in deze Voorwaarden. Blijf je na melding van wijzigingen
van deze Voorwaarden Hair Level gebruiken dan verklaar jij je daarmee akkoord met de gewijzigde
Voorwaarden.
De meest recente en geldende versie van deze Voorwaarden staat altijd op de website van Visavi:
www.visavi.nl en op Hairlevel.nl.
Toepasselijke recht, bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Visavi en elke Gebruiker is alleen Nederlands recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen tussen Visavi en elke Gebruiker die samenhangen met of voortvloeien uit het
bezoek aan Hairlevel.nl en het gebruik van Hair Level zullen in eerste instantie uitsluitend worden
berecht door de rechtbank Midden-Nederland.
Vragen
Heb je vragen over de inhoud van deze Voorwaarden dan kun je die stellen via info@visavi.nl of 0800
333 45 55.
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