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VOORWAARDEN ONLINE PROGRAMMA’S
Geldig op Laura’s Online Video Academy startende op 9 oktober 2017
Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer je:
je aanmeldt voor mijn diensten of producten, een online of offline training,
cursus, programma, webinar of iets dergelijks via de website, via e-mail of
schriftelijk. een schriftelijk door Laura Elsman of E-See Video gedaan
aanbod aanvaardt. een (digitaal) product aanschaft via fabulousbusiness.nl
Annulering
Online trainingen
Trainingen die je via de website aanschaft, kunnen vóór de start van een
online training, zonder opgave van redenen worden geannuleerd
(herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar
info@e-seevideo.com
Diensten en/of Producten
Diensten en/of producten die je via de website aanschaft, kunnen binnen
14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd
(herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar
info@e-seevideo.com De door Laura Elsman, Fabulous Business TV of ESee Video reeds gemaakte uren worden dan wél in rekening gebracht.
Online producten en diensten
Een online programma is gestart op het moment dat de eerste les of
module online staat en je de inloggegevens hiervoor hebt ontvangen. Een
online dienst is gestart op het moment dat er (in overleg) begonnen is met
de werkzaamheden ook al is de betaling nog niet voldaan.
Garantiebepaling
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Op alle betaalde online trainingen zit een garantietermijn van 30 dagen na
aanvang van de training. Mocht de training om welke reden dan ook tegen
vallen Laura Elsman kan het probleem niet naar tevredenheid oplossen
dan ontvang je het aanschafbedrag minus € 57 administratiekosten retour.
30 Dagen na aanvang van de training vervallen alle rechten.
Betaling Van handmatig verstuurde facturen ontvang ik graag de betaling
binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Als betaling
uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik
redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.
(Online) Trainingen kunnen slechts bij vooruit betaling worden voldaan,
desgewenst in termijnen.
Vervanging
Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij
een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar
een andere datum.
Verplaatsing trainingsdatum
In geval van onvoldoende deelnemers kan ik een (online) trainingsdatum
(open inschrijving) of Live Dag verplaatsen.
Aansprakelijkheid
Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn
uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid
gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst.
Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag
dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als
de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het
overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.
Intellectueel eigendom
Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of
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programma’s, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld en mag
niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande
schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de
website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn
voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden
tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik
en mogen niet aan anderen worden verstrekt.
Geheimhouding Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw
(bedrijfs)gegevens.
Facturatie
E-See Video en Fabulous Business TV zijn handelsnamen van Laura
Elsman. Facturatie geschiedt altijd vanuit die handelsnamen.
Voorwaarden videopakketten Laura’s Online Video Academy
Met betrekking tot aanvangsdatum 9 oktober 2017
LOV Academy Basis:
Je ontvangt een wekelijkse mail en toegang tot een wekelijkse nieuwe les:
1x Online videotraining 3 maanden (13 weken) waarin je jezelf en je
verhaal ontwikkelt, je videoskills (vloggn, filmen, editen en
videomarketing).
Daarnaast ontvang je een ticket voor een welkomstborrel in het midden
van Nederland en toegang tot 2 inhoudelijke video-events voor groepen.
Kun je niet op de voorgestelde eventdata, dan kun je instappen in 2
alternatieve data.
Daarna komen helaas je rechten te vervallen.
LOV Academy VIP:
Je ontvangt het basispakket
+ 2 skypegesprekken met Laura Elsman
+ 1 video VIP dag met Laura voor opname en montage op 1 dag.
LOV Academy Diamond:
Je ontvang het basispakket
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+ 3 skypegesprekken met Laura Elsman
+ 2 video VIP dagen met Laura voor opname en montage op 1 dag.
Kilometervergoeding
KM vergoeding zijn niet bij de prijs inbegrepen en bedragen 40 cent per
kilometer exclusief BTW vanaf Blaricum.
Toegang tot de online lessen
Na afloop van de 3 maanden training, blijven de lessen allemaal tegelijk
voor je beschikbaar tot 1 januari 2020. De online cursus wordt mogelijk
verbeterd op de inhoud en uitstraling bij een vervolgronde. Aan de online
training mag je kosteloos meedoen. Voor live events krijg je een speciale
aanbieding als optie.
Muziekrechten
Via Laura Elsman kun je muziekrechten afkopen voor 10 euro per track.
Laura heeft exclusief toegang tot een rechtenvrije audiolibrary waar de
reguliere gebruiker 150 euro per track betaalt en Laura slechts 10 euro
exclusief BTW.
Mocht je gebruik willen maken van deze muziek, dan worden deze kosten
achteraf gefactureerd na de Video VIP Dag.
Heb je vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, dan kun je altijd
contact opnemen met Laura Elsman via info@e-seevideo.com
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