ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE TRIM PROGRAMMA
Algemene voorwaarden DogComfort.nl
1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of
feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van de aanschaf
van alle workshops en masterclasses (hierna online workshops genoemd) uit het online trimprogramma van DogComfort.nl
2. AANSCHAF
2.1.DogComfort heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van aanschaf van een of meerdere online workshops.
2.2.Inschrijving dient online, via de webshop te geschieden.
2.3.Bij inschrijving voor een online workshop verplicht de koper zich het aanschafbedrag voor het ontvangen van de online workshop te voldoen.
2.4. Bij ontevredenheid over de online workshops, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het aanschafbedrag.
3. DE ONLINE WORKSHOP
3.1. De online workshops vallen onder het auteursrecht van DogComfort. Het is verboden de online workshops te dupliceren, te delen of aan te wenden voor andere
doeleinden dan privé gebruik, op boete van € 10.000,00 te betalen door de koper.
3.2. Na aanschaf van een of meerdere online workshops ontvangt de deelnemer een link met inloggegevens per mail. In het geval van de online Masterclass zal een
soortgelijke mail elke week worden ontvangen door de koper, gedurende een periode van 7 weken, waarna de koper een link ontvangt naar een pagina, waar alle stappen
als naslagwerk verzameld zijn.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. DogComfort is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het aanschaffen, bekijken en uitvoeren van de in de online workshops
getoonde instructies.
6. CONCURRENTIE
6.1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de online workshops uitsluitend bedoeld voor "eigen gebruik" door de koper.
6.2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de koper dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de online workshop op enigerlei wijze
commercieel aan te wenden of te laten wenden.
7. KLACHTEN
7.1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij DogComfort ingediend te worden.
7.2. DogComfort maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

