
1.  Definities
 - Jij: jij bent de klant. Jij bent de persoon met wie wij de 

overeenkomst voor E-learning hebben afgesloten. Met 
‘je’ of ‘jij’ bedoelen wij ook de eventuele medeonderte-
kenaar. Ingeval van een rechtspersoon (zoals een BV, 
N.V., vereniging) wordt de overeenkomst gesloten met 
de rechtspersoon (die rechtsgeldig vertegenwoordigd 
wordt). Met ‘je’ of ‘jij’ wordt in dat geval de rechtsper-
soon bedoeld. 

 - Wij: de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland, 
alsmede haar rechtsopvolger(s). Wij spreken verder 
over ‘wij’ en ‘ons / onze’;

 - Informatie: feitelijke, technische, juridische en financi-
ele bedrijfsgegevens, die in verband met de E-learning 
wordt ontvangen;

 - Overeenkomst: overeengekomen afspraken over de 
E-learning;

 - Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden E-lear-
ning;

 - E-learning: een digitale zelfstudie module die op onze 
website gratis gedownload kan worden.

2. Totstandkoming overeenkomst en duur
2.1 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer jij de E-

learning download middels je Qredits-account. Down-
loaden van de E-learning kan alleen via onze website.

2.2 De Overeenkomst geldt voor 180 dagen, de periode dat 
je gebruik kunt maken van de E-learning. De Overeen-
komst eindigt na deze periode van rechtswege. Ook 
al is de Overeenkomst beëindigd, jij moet je houden 
aan de verplichtingen die zijn opgenomen in deze voor-
waarden (zoals verplichtingen over geheimhouding en 
intellectuele eigendomsrechten (zie de artikelen 6, 7 en 
8 van deze algemene voorwaarden)).

3.  Prijzen
3.1 De E-learning modules verstrekken wij gratis.

4. Inhoud E-learning
4.1 Wij mogen altijd wijzigingen in de E-learning modules 

aanbrengen of de duur van de toegang tot de gratis E-
learning aanpassen. Uiteraard zullen wij jou hiervan op 
tijd op de hoogte brengen.

4.2 De online cursussen kun je thuis achter de computer in 
je eigen tempo maken. De E-learning modules bestaan 
vaak uit een combinatie van theorie, opdrachten, voor-
beelden, testjes en video’s. Er is gebruik gemaakt van 
de kennis van verschillende partijen: professionals bin-
nen en buiten Qredits en onze partners. De e-learning 
bestaat uit losse modules en kan tussentijds onderbro-
ken worden. Bij sommige E-learning modules is het re-
sultaat een kant-en-klaar plan dat je kunt downloaden 
en kunt gebruiken. 

5. Overmacht
5.1 Overmacht van ons of één van de door ons ingescha-

kelde derden schort onze verplichtingen op zolang de 
overmacht voortduurt. Wij zijn in dat geval niet verplicht 
vergoeding van schade te betalen.

5.2 Overmacht is een situatie waarbij een tekortkoming 
niet aan ons of één van door ons ingeschakelde der-
den kan worden toegerekend. Dit is het geval als de 
tekortkoming niet te wijten is aan onze (of de door ons 
ingeschakelde derde) schuld en ook niet voor ons risico 
behoort te blijven. Onder overmacht wordt in ieder ge-
val verstaan brand, waterschade, het in gebreke blijven 
van een leverancier van ons, technische storingen die 
door derden verholpen moeten worden, het verloren 
gaan van een goed, staking en eventuele overheids-
maatregelen.

5.3 Als de overmacht blijft bestaan, mogen wij de Overeen-
komst altijd zelf ontbinden, zonder dat wij schadever-
goeding hoeven te betalen.

6. Intellectueel eigendom van ons
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 

de naam Qredits, de E-learning en E-learningsmateriaal 
berusten uitsluitend bij ons en/of onze licentiegevers. 
Bij intellectuele eigendomsrechten kun je onder andere 
denken aan merknamen, auteursrechten en octrooien. 
Zo mag je bijvoorbeeld de E-learning niet zonder onze 
toestemming vermenigvuldigen en/of openbaar maken 
door middel van het maken van kopieën (of dat nu op 
analoge of digitale wijze gebeurt).

6.2 Je mag de E-learning alleen voor eigen persoonlijk ge-
bruik gebruiken. Je mag niet zelf of met derden een 
soortgelijk E-learning ontwikkelen of verstrekken.

6.3 Als het resultaat van een E-learning module een kant-
en-klaar plan is dat je kunt downloaden (bijvoorbeeld 
een ondernemingsplan), dan mag je dit plan gebruiken 
voor de gebruikelijke doelen. 

7. Over jou Privacy
Als je een Overeenkomst met ons wilt sluiten, dan heb je 
daarvoor je persoonsgegevens en bedrijfsgegevens ver-
strekt. Deze gegevens slaan wij op in ons klantenbestand. 
Wij verwerken deze gegevens, zodat wij onze Overeen-
komst met jou kunnen nakomen. In ons Privacy statement 
wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen, hoe wij 
daarmee omgaan en hoe jouw privacy wordt gewaarborgd. 
Dit doen we met de gegevens: 

7.1 We melden je aan voor de producten en/of diensten die 
je bij ons afneemt en we handelen betalingen af als dat 
van toepassing is.

7.2 We houden een administratie bij van onze klanten en 
afnemers van andere producten van ons.

7.3 We informeren jou over jouw product of dienst en over 
andere activiteiten of aanbiedingen van ons.

7.4 Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met 
je persoonsgegevens zijn omgegaan, kun je een klacht 
indienen via het klachtenformulier op onze website of 
door een e-mail te sturen zoals aangegeven in het Pri-
vacy statement. 

7.5 Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te ver-
werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke scha-
de die ontstaat doordat je ons jouw persoonsgegevens 
of bedrijfsgegevens hebt toegestuurd.  

8. Verplichting tot geheimhouding
8.1 Alle Informatie over jou en je bedrijf die wij tijdens de 

E-learning ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld.
8.2 Uiteraard hebben wij geen invloed als de Informatie 

al openbaar was, of door jou of een ander, openbaar 
wordt gemaakt. 

8.3 Soms zijn wij verplicht om Informatie aan anderen te 
verstrekken. Dat doen we alleen als Nederlandse of 
Europese wet- en regelgeving dat van ons verlangt.

8.4  Jij kunt, na beëindiging van de E-learning, aan ons 
vragen alle documenten die Informatie over jou bevat-
ten, terug te zenden, of als dat niet mogelijk is, te ver-
wijderen, voor zover wij daartoe verplicht kunnen wor-
den. 

9. Aansprakelijkheid van ons
9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door jou 

wordt geleden, tenzij de schade een rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg is van een aan ons toe te rekenen 
tekortkoming. Jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor 
jou bedrijfsactiviteiten en de beslissingen die je daarbij 
neemt. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
eventuele schade als gevolg van de Informatie die tij-
dens de E-learning beschikbaar wordt gesteld. Wij zijn 
ook nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolg-
schade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermin-
derde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade 
wegens overschrijding van een termijn of schade als 
gevolg van overmacht. Mochten wij toch aansprakelijk 
zijn, dan is de te betalen schadevergoeding beperkt tot 
het bedrag van maximaal € 100,- exclusief BTW.
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9.2 Als je een mogelijke toerekenbare tekortkoming van 
ons niet tijdig bij ons meldt, vervalt elk recht op scha-
devergoeding. Je moet de tekortkoming waaruit de 
schade voortvloeit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij 
ons melden, in ieder geval binnen acht dagen nadat jij 
de tekortkoming hebt ontdekt of redelijkerwijs had kun-
nen ontdekken. Je moet alles doen – voor zover dat 
mogelijk is - om eventuele schade  te beperken.

9.3 Uiteraard zorg jij er voor dat alle gegevens die jij ver-
strekt juist en volledig zijn en ben je zelf verantwoorde-
lijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt. Wij zijn 
nooit  aansprakelijk voor schade die jij lijdt als gevolg 
van door jou zelf verstrekte onjuiste of onvolledige ge-
gevens.

 
10. Overige bepalingen

10.1 Een E-learning van ons is alleen voor jou. Je mag 
niemand anders met jou inlogcode laten inloggen en je 
mag de E-learning niet door iemand anders laten vol-
gen.

10.2 Wij mogen een bestelling, inschrijving of aanmelding 
voor een E-learning weigeren zonder reden daar bij 
aan te hoeven geven.

10.3 Je moet er zelf voor zorgen dat de hardware en soft-
ware op jouw computer of laptop voldoet aan de eisen 
zoals deze staan vermeld op onze website.

10.4 Als jij je niet meer houdt aan de verplichtingen die 
wij hebben afgesproken in deze Voorwaarden, mogen 
wij de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk ontbinden, 
zonder dat wij eventuele schade moeten vergoeden

10.5 Wij mogen deze Voorwaarden altijd wijzigen. Uiter-
aard brengen wij jou op de hoogte van de gewijzigde 
Voorwaarden. Ook zullen wij aangeven vanaf wanneer 
de gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn op de 
lopende Overeenkomst.
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