
 
 

Algemene voorwaarden e-learning   

Zodra u zich aanmeldt voor onze e-learning gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden e-

learning. 

Betaling 

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de e-learning aan Innofeet verschuldigd. Dit ongeacht of de 

e-learning volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het 

verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de cursist, zonder dat 

daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de e-learning dient binnen veertien 

dagen na factuurdatum te geschieden. De prijzen zijn inclusief btw. De inlogcodes van het platform 

worden zo spoedig mogelijk per e-mail verstuurd zodra de betaling volledig en in goede orde 

ontvangen is. 

 

Annulering/wijziging bij online E-learning 

Bij overeenkomsten via de Innofeet website worden de inlogcodes die toegang geven tot de e-

learning uiterlijk 30 dagen nadat de betaling ontvangen is per e-mail verstuurd. Wanneer levering 

binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Innofeet de cursist zo spoedig mogelijk op de hoogte. De 

cursist heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele 

vooruitbetalingen van Innofeet terug te vorderen. In geval de cursist van deze mogelijkheid gebruik 

maakt, zal Innofeet het reeds door de cursist betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de cursist 

hierom heeft verzocht aan hem of haar terugbetalen. 

 

Toekenning accreditatiepunten 

Op de website van Innofeet staat informatie over de verschillende beroepsgroepen waarvoor 

accreditatie is aangevraagd. De cursist is zelf verantwoordelijk om te controleren of er accreditatie is 

aangevraagd voor zijn/haar beroepsgroep alvorens voor de e-learning wordt aangemeld. Innofeet 

controleert regelmatig de voortgang van de e-learning. Zodra de e-learning voltooid is, maakt 

Innofeet een certificaat aan en verstuurt deze inclusief informatie over de aanvraag van accreditatie 

naar de cursist. Enkel wanneer de e-learning volledig is afgerond worden accreditatiepunten 

toegekend. Innofeet dient de accreditatie in. Accreditatiepunten worden zo spoedig mogelijk 

automatisch bijgeschreven na afronding van de e-learning. Het is de verantwoordelijkheid van de 

cursist om te controleren of de accreditatiepunten daadwerkelijk zijn bijgeschreven. 

 

Minimale leeftijd 

Indien de cursist jonger is dan 16 jaar staat de cursist ervoor in dat er toestemming verkregen is van 

zijn/haar ouders of voogd voor het aanschaffen van de e-learning. Het is niet toegestaan om aan te 

melden voor een e-learning op naam van iemand anders. 

 

 



Wijzigingen in aanbod 

Innofeet behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht te allen tijde wijzigingen aan te 

brengen in het lesmateriaal of de lesstof.  

 

Aansprakelijkheid 

Innofeet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade. Innofeet is 

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade en schade door 

bedrijfsstagnatie. 

Auteursrecht 

Op al het lesmateriaal dat Innofeet gebruikt berust auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Innofeet (of andere auteursrechthebbende zoals vermeld op het werk) mogen 

geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke 

wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het is tevens niet mogelijk om lesstof uit de e-learning als 

PDF bestand te ontvangen. 

Geldigheid inlogcodes 

De inlogcodes zijn tot één jaar geldig na aanmelding. De cursist heeft één jaar de tijd om in te loggen 

en de e-learning te voltooien. Indien de e-learning eerder voltooid is, is het alsnog mogelijk om 

binnen dit jaar nogmaals in te loggen. Een jaar na aanmelding zijn de inlogcodes niet meer geldig en 

is inloggen niet meer mogelijk.  

 

Privacy 

Innofeet hanteert een privacybeleid. De aan Innofeet door cursist verstrekte gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Zie voor verdere details de privacy verklaring 

op deze website. 

  

 


