Algemene voorwaarden Commit Happiness
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van
Commit Happiness. De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op
www.commithappiness.nl
1. Online producten en diensten
1.1. Als je mijn producten hebt aangeschaft, krijg je voor een onbepaalde tijd
toegang tot het materiaal dat op de website onder het specifieke product
beschikbaar is. De inhoud van deze producten en alle auteursrechten blijven
eigendom van Commit Happiness.
1.2. Bij aanschaf ontvang je de toestemming om de video’s, meditaties, teksten en
andere intellectuele eigendommen als onderdeel van de producten te downloaden
voor persoonlijk gebruik.
Het is niet toegestaan om video’s, meditaties, teksten of andere intellectuele
eigendommen te kopiëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere
manier voor derden toegankelijk te maken.
1.3. Bij aanschaf van je product, ontvang alleen jij als gebruiker op wiens naam het
product is aangeschaft, toegang tot het product. Inloggegevens van je account
verstrekken aan derden is niet toegestaan.
1.4. Je hebt het recht om als gebruiker op één apparaat tegelijk ingelogd te zijn.
Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.
1.5 De video’s, meditaties en teksten mogen niet in het openbaar vertoond
worden, tenzij Commit Happiness hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
1.6 Als je je als gebruiker niet aan bovengenoemde regels houdt, kan je account
definitief geblokkeerd worden. Als gebruiker heb je in dit geval geen recht op
teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst.
1.7 Commit Happiness behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of
indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene
voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de gebruiker.
1.8 Commit Happiness doet haar best om ervoor te zorgen dat de video's,
meditaties en al het andere materiaal altijd beschikbaar zijn. Commit Happiness
kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen
buiten haar invloed.
1.9 Commit Happiness doet haar best om ervoor de zorgen dat alle informatie juist
en volledig is. Commit Happiness kan nooit verantwoordelijk gehouden worden
voor de gevolgen van mogelijke fouten. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk

voor de keuzes die je maakt a.d.h.v. de door Commit Happiness verstrekte
informatie.
1.10 Specifiek voor: online cursussen:
Aanschaf van de online cursussen die Commit Happiness aanbiedt is definitief. Ben
je niet tevreden met het product en kun je aantonen dat je de eerste en tweede
module van de cursus doorlopen hebt, dan kun je binnen 30 dagen na aanschaf een
verzoek doen tot het terug ontvangen van het aankoopbedrag. Ik vraag hiervoor
als bewijs het toesturen van jouw resultaten van alle opdrachten die in de twee
modules aan bod gekomen zijn, en we controleren in je account of je de eerste
twee modules afgevinkt hebt.
Wanneer je gebruik maakt van deze ‘niet goed geld terug garantie’ verlies je
toegang tot het cursusmateriaal.
Dit geldt voor alle online cursussen op Commit Happiness, inclusief maar niet
beperkt tot: Geliefd van binnen, Wijsheid in jezelf, Genieten van binnenuit en De
Affirmatie Goochelkist
1.11 Specifiek voor: meditatiebundels:
Aanschaf van de online meditatiebundels die Commit Happiness aanbiedt is
definitief vanaf 30 dagen na de aankoopdatum. Ben je niet tevreden met het
product, dan kun je binnen 30 dagen na aanschaf een verzoek doen tot het terug
ontvangen van het aankoopbedrag.
Wanneer je gebruik maakt van deze ‘niet goed geld terug garantie’ verlies je
toegang tot het materiaal, en dien je alle gedownloade meditaties van je apparaten
te verwijderen.
Dit geldt voor alle meditatiebundels op Commit Happiness, inclusief maar niet
beperkt tot: Meditatie Essentials en Innerlijke Rust
1.12 Specifiek voor: Altijd Toegangskaartjes:
Aanschaf van de Altijd Toegangskaartjes die Commit Happiness aanbiedt is
definitief. Het is dus niet mogelijk om geld terug te krijgen van Altijd
Toegangskaartjes (ook niet gedeeltelijk).
Dit geldt voor alle Altijd Toegangskaartjes op Commit Happiness, inclusief maar
niet beperkt tot de Altijd Toegangskaartjes van het Gelukkig van binnenuit efestival 2017 en 2018.
1.13 Commit Happiness behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van
redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere online
diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het
betaalde bedrag worden teruggestort door Commit Happiness.

1.14 Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het
inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden. Alsmede
alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

2. Content van de website
2.1 Alle content (incl. blogs, pagina’s, video’s) op commithappiness.nl is
intellectueel eigendom van Commit Happiness. Het is niet toegestaan intellectuele
eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een
andere manier voor derden toegankelijk te maken.

3. Disclaimer
3.1 Mijn cursussen en producten zijn geen vervanging van reguliere psychologische
of medische begeleiding en je bent ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk
voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die ik verstrek. Dit
geldt voor alle informatie die ik deel, inclusief maar niet beperkt tot: mijn website,
cursussen, e-festivals, meditaties, artikelen, vraag en antwoord sessies, e-mails en
de Facebook groep.
3.2 De testimonials op de website kunnen je een idee geven van mogelijke
resultaten van mijn werk en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien iedereen
een andere achtergrond heeft en een individueel groeiproces doormaakt, kan ik
nooit specifieke resultaten garanderen.
De testimonials en reacties op mijn website zijn van mensen die mijn cursus of werk
gevolgd hebben en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun
woorden.

