Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL LESPAKKET FC
UTRECHT LEERT FC UTRECHT B.V.
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende
definities gehanteerd:
a. FC Utrecht: FC Utrecht B.V. gevestigd aan het Hercules
plein 241 te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer: 41179006.
b. Digitaal Lespakket FC Utrecht Leert: Met daarin de
onderwerpen gezonde leefstijl en financiële
zelfredzaamheid].
c. Deelnemer: basisschool die het in sub b) gedefinieerde
Lespakket afneemt en aanbiedt aan haar scholieren.
d. Cursist: scholier bij Deelnemer aan wie het Digitaal
Lespakket wordt aangeboden.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden Digitaal Lespakket FC Utrecht
Leert, hierna: ‘Algemene Voorwaarden’, zijn van
toepassing op het Digitaal Lespakket FC Utrecht Leert
dat FC Utrecht aanbiedt op www.fcutrechtleert.nl.
2.2 Het afnemen van het Digitaal Lespakket FC Utrecht
Leert, hierna: “Het Lespakket”, betekent ook het volledig
aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden welke in te
zien zijn op bovengenoemde website en door Deelnemer
moeten worden geaccepteerd.
Artikel 2: Toepasselijkheid
Inschrijving vindt plaats door het elektronisch invullen en
verzenden van het inschrijfformulier op de website www.
fcutrechtleert.nl door Deelnemer. Hiermee ontstaat een
bindende overeenkomst tussen Deelnemer en FC Utrecht.
Artikel 4: Digitaal Lespakket
Het Lespakket is kosteloos en alleen digitaal beschikbaar op
bovengenoemde website. Het Lespakket wordt niet per post
en/of mail verstuurd.

Artikel 5: Intellectuele eigendom en geheimhouding
5.1 FC Utrecht is enig rechthebbende ten aanzien van
rechten van intellectueel eigendom van het digitale
Lespakket, tenzij FC Utrecht schriftelijk uitdrukkelijk
anders aangeeft.
5.2 Deelnemer krijgt alleen een niet-overdraagbaar
gebruiksrecht m.b.t. het Lespakket.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 FC Utrecht is niet aansprakelijk voor schade bij of aan
Deelnemer en/of Cursisten als gevolg van de inhoud van
het Lespakket alsmede de als gevolg daarvan gegeven
lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door
Deelnemer van het Lespakket, het toepassen van
gegeven instructies en verstrekte adviezen door
Deelnemer is geheel voor eigen rekening en risico.
6.2 In het geval FC Utrecht op enige moment toch
aansprakelijk is voor schade, dan is deze schade beperkt
tot het bedrag dat volgens de bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering van FC Utrecht wordt uitgekeerd.
Artikel 7: Gebruik adresgegevens, beeldmateriaal etc.
7.1 Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van
haar persoonsgegevens in verband met deelname aan
het Lespakket en deelname aan winacties. FC Utrecht
mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevens
bestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld
conform haar privacyvoorwaarden, zie hiervoor de
homepage van www.fcutrechtleert.nl
7.2 Iedere Deelnemer:
a. stemt in met opname en/of gebruik van haar naam,
portret en/of afbeelding alsmede die van Cursisten door
middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen
audio en video display, uitzending of andere vorm van
distributie, zoals foto’s of andere huidige of toekomstige
media technologieën;
b. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik van
opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder a., om
niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;
c. stelt noch FC Utrecht, noch partijen die met
toestemming van FC Utrecht gebruik maken van het
beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet
commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het
gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;
d. doet afstand van haar portretrecht en dat van Cursisten,
voor zover het gaat om beelden tijdens het gebruik van
het Lespakket waarbij zij herkenbaar in beeld komt.
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Artikel 8: Winacties en prijzen
8.1 Onderdeel van het Lespakket vormen opdrachten waar
een prijs mee gewonnen kan worden. De winnaar kan per
telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de
gewonnen prijs op het door de Deelnemer opgegeven
e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
8.2 Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet
gecorrespondeerd.
8.3 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren
in geld of voor andere producten of diensten.
8.4 De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich
bevindt. FC Utrecht is niet verantwoordelijk voor enige
zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor
eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
8.5 Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor
wedstrijden, gelijksoortige dan wel andersoortige
evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak
gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
8.6 FC Utrecht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de
prijsvraag noch voor eventuele technische storingen,
gebreken of vertragingen met betrekking tot de
deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de
winnaar.
Artikel 9: Algemeen
9.1 FC Utrecht is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht
en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van reden de aanbieding van het
Lespakket en/of de winactie te staken, te wijzigen of aan
te passen, zonder dat FC Utrecht daardoor op enigerlei
wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de
Deelnemer. Wijziging of aanpassing van een winactie, zal
door FC Utrecht op bovengenoemde website op
passende wijze bekend worden gemaakt.
9.2 Indien één of meer bepalingen van de Algemene
voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de
geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene
voorwaarden niet aan.
9.3 Op de rechtsbetrekking tussen Deelnemer en FC Utrecht
is Nederlands recht van toepassing.
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