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Algemene voorwaarden e-learning Werken met de 
COM MantelzorgNLpro 
 
 

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:  

1. ‘Algemene voorwaarden’: onderhavige voorwaarden. 
2. ‘E-learning module(s)’: de online cursus(sen) die door MantelzorgNLpro aan de Gebruiker ter 

beschikking wordt gesteld. 
3. ‘Gebruiker’: diegene die gebruik maakt van de online cursussen. 
4. ‘Online cursussen’: Cursussen van MantelzorgNLpro zoals bereikbaar via de URL  

e-learning.MantelzorgNL.nl waarop e-learning modules worden aangeboden. 
5. ‘Begeleider’: de persoon die geautoriseerd is om namens de betreffende organisatie de toegang 

van Gebruikers tot de online cursussen te coördineren. 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de  

e-learning module(s). 
2. Door in te loggen op de online cursussen aanvaardt de Gebruiker deze gebruikersvoorwaarden. 

 

Artikel 3: Begeleider  
1. Iedere organisatie meldt een begeleider aan bij MantelzorgNLpro. De gegevens van de 

begeleider worden via het aanmeldformulier aan MantelzorgNLpro doorgegeven. 
2. De begeleider is bevoegd om leden van zijn organisatie aan te melden bij de onlinecursussen.  
3. Wijzigingen ten aanzien van begeleider, zoals uitdiensttreding, dienen tijdig door de organisatie 

aan MantelzorgNLpro doorgegeven te worden onder gelijktijdige aanmelding van een nieuwe 
begeleider. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet of niet-tijdig doorgeven van 
wijzigingen ten aanzien van de begeleider, komt voor rekening van de gebruiker. 

 

Artikel 4: Account en inloggegevens 
Toegang tot de e-learning modules staat alleen open voor deelnemers van een organisatie die de  
e-learning bij MantelzorgNLpro afneemt. 

1. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Gebruiker. 
2. Het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is noodzakelijk om in te loggen op de 

onlinecursussen. 
3. De Gebruiker dient het aan hem/haar toegekende wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te 

behandelen en Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden 
kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord.  

4. Gebruiker moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een derde 
van zijn wachtwoord en/of account direct schriftelijk of per e-mail melden aan 
MantelzorgNLpro. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door MantelzorgNLpro van deze 
melding is Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het 
wachtwoord en/of de account van Gebruiker wordt gemaakt. 

5. Indien MantelzorgNLpro constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik 
maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of de account van Gebruiker, heeft 
MantelzorgNLpro het recht de account en het wachtwoord van Gebruiker onmiddellijk te 
blokkeren en de eventuele schade die MantelzorgNLpro hierdoor lijdt op Gebruiker te verhalen, 
zonder dat MantelzorgNLpro aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Gebruiker. 
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Artikel 5: E-learning modules 
1. Na aanmelding voor een e-learning module heeft de Gebruiker - zolang de Gebruiker tenminste 

nog in verbonden is van de opgegeven organisatie - voor de overeengekomen tijd met een 
maximum van een jaar toegang tot de betreffende e-learning module. 


