Algemene Voorwaarden Online Programma/Membership Happy Pure Oils
Artikel 1. Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:
A. Happy Pure Oils: De V.O.F. Happy Pure Oils, gevestigd aan Het Groot Hofstee 24 te Almelo
B. Online programma/Membership: Een online programma/membership georganiseerd door Ilona Flokstra,
Sjoukje van der Veen en Alka Jongsma in hun hoedanigheid als eigenaar van Happy Pure Oils; KVK 74462628,
BTW nummer NL859911044B01.
C. Organisator: Ilona Flokstra, Sjoukje van der Veen en Alka Jongsma, Het Groot Hofstee, 7607 ZG te Almelo.
D. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven
voor deelname aan het programma.
E. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Deelnemer strekkende tot deelname aan het Online
Programma/Membership
F. Online Programma/Membership medewerker: medewerker die Ilona Flokstra, Sjoukje van der Veen en Alka
Jongsma ondersteunt bij het uitvoeren van het Online Programma/Membership.
G. Partijen: Deelnemer en Happy Pure Oils tezamen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de
Overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.
3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd
worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe
bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
4. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de
uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
5. Alle overeenkomsten tussen Deelnemer en Happy Pure Oils zien op een inspanningsverplichting. Of het beoogde
resultaat wordt behaald, is onder meer afhankelijk van Deelnemer en eventuele externe factoren waarop Happy
Pure Oils geen invloed kan uitoefenen.
Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan het Online Programma/Membership is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon.
2. De Deelnemer mag aan het Online Programma/Membership slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het deelnamebedrag volledig is voldaan en
indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. De deelname aan het online programma/membership geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet
toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Online Programma/Membership deel te laten nemen.
4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
5. Het is de deelnemer niet toegestaan de informatie verkregen in het Online Programma/Membership openbaar te
maken of zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
6. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Online Programma/Membership deel te nemen, wordt het betaalde
deelnamebedrag niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet
gerestitueerd.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Online Programma/Membership
voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoeld geval vindt geen restitutie van het
deelnamebedrag plaats.
8. Een besluit van de Organisator om het Online Programma/Membership geen doorgang te laten vinden doet geen
aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3. Annulering
1. Doordat het in de online programma’s/membership gaat om digitale producten is het niet mogelijk de inschrijving
te annuleren.
2. Na inschrijving is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet Deelnemer het
volledige deelnemersgeld betalen. Deelnemer komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet
van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
Artikel 4. Prijzen en betalen
1. De prijzen van de programma’s/membership van Happy Pure Oils staan op www.happypureoils.nl. Deze prijzen
zijn altijd exclusief BTW.
2. Betaling kan alleen in één keer worden gedaan via iDeal.
3. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
Artikel 5. Intellectueel Eigendom/ Gebruik materialen.
1. Op de teksten, materialen van het programma/membership bezit Happy Pure Oils de intellectueel
eigendomsrechten. Tijdens het programma mag Deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze
te delen met derden, tenzij Happy Pure Oils hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. Het is niet toegestaan materialen te delen met de downline van Deelnemer. Iedere member zal daarvoor een
eigen account moeten aanvragen.
3. Materialen mogen alleen openbaar gedeeld worden wanneer deze zijn voorzien van eigen branding, zoals
kleurstelling, logo en website.
4. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen
programma, tenzij Happy Pure Oils hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.
Artikel 6. Opzegging
1. Het membership wordt per kwartaal, halfjaar of per jaar aangegaan. Na deze periode wordt het membership
automatisch verlengt. De eerste (Ideal) betaling geldt als mandaat en akkoord voor SEPA-incasso van de
daaropvolgende betalingen. Opzegging dient een maand voor de einddatum van de afgesloten termijn door
Deelnemer via mail info@happypureoils.nl te zijn doorgegeven aan Happy Pure Oils. Opzeggingen die binnen een
maand voor de einddatum van de afgesloten termijn worden ontvangen worden niet gehonoreerd en Deelnemer
is hierdoor gehouden aan de volgende termijnbetaling.
Artikel 7. Overmacht
1. Indien Happy Pure Oils haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
ten gevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Happy Pure Oils
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Happy Pure Oils geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Happy Pure Oils niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Happy Pure Oils, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert
en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Happy Pure Oils bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te
factureren en is Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen.
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst
te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8. Klachten
1. Mocht Deelnemer ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de
ondersteuning van Happy Pure Oils, dan dient Deelnemer dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan Happy Pure
Oils, door een mail te sturen aan info@happypureoils.nl. Happy Pure Oils ontvangt dan van Deelnemer een zo
duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Happy Pure Oils in staat is te reageren en als de klacht
gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Happy Pure Oils niet in
behandeling nemen.
2. Klachten dient Deelnemer binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan Happy Pure
Oils te melden. Indien Deelnemer de klacht later meldt, dan heeft Deelnemer geen recht meer op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Deelnemer niet op.
4. Indien een klacht gegrond is, zal Happy Pure Oils alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de
Deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Deelnemer tijdig en schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Happy Pure Oils wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de
vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs,
exclusief BTW.
2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
3. Happy Pure Oils is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de oefeningen/taken in
haar Online Programma’s/Membership voortkomen.
4. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet Deelnemer Happy Pure Oils eerst schriftelijk in gebreke
stellen, met een redelijke termijn, zodat Happy Pure Oils in staat is om haar verplichtingen na te komen, of
eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
Artikel 10. Privacy
1. Happy Pure Oils neemt de privacy van haar deelnemers serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader
van haar dienstverlening. Happy Pure Oils houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming
Persoonsgegevens.
Artikel 11. Slotbepalingen
1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Happy Pure Oils van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2. Happy Pure Oils is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de
inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.
4. Indien sprake is van een geschil dan proberen Partijen in eerste instantie tot een oplossing te komen in een
mediation procedure. Indien het geschil ook na deze procedure blijft bestaan dan wordt het geschil uitsluitend
voorgelegd aan de rechter binnen het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.
5. Er is sprake van een geschil als bedoeld in het vierde lid zodra één van de Partijen dat stelt.
6. Deze voorwaarden treden op 1 april 2019 in werking.
Disclaimer
Happy Pure Oils heeft de informatie, tips en adviezen in haar Online Programma’s zo goed mogelijk samengesteld en getest.
Mochten er gezondheidsklachten zijn, dan zijn deze Online Programma’s geen vervanging voor een bezoek aan een arts of
een andere vorm van medische zorg. Happy Pure Oils is derhalve niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die uit het
aanwenden van de oefeningen/taken in haar Online Programma’s voortkomen.

