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ALGEMENE VOORWAARDEN - Centrum voor Onoplosbare Problemen - 

CVOP 

 

 
 

Artikel 1 Definitie van termen 

 
CVOP: Centrum voor Onoplosbare Problemen, afgekort CVOP, ingeschreven bij 

de KvK Utrecht onder Kvk nr. 32100074  

 
Deelnemer: is de persoon die de tool voor Next Level Learning gebruikt op 

www.nextlevellearningtool.com. 

 
Oefeningen: de oefeningen zoals beschreven is op de webpagina ‘Oefeningen’ 

(subpagina van de webpagina ‘Hoe bereik je Next Level Learning’). 

 
Website of webpagina: de hele site of een pagina van 

www.nextlevellearningtool.com  

 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid  

 

2.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de tool voor 
Next Level Learning.  

 

 
Artikel 3 Voorwaarden aan gebruik 

 

3.a. Om de tool te gebruiken en de oefeningen te doen dienen in het algemeen 
aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn: 

 

3.a.1. De deelnemer heeft de tool doorlopen en acht zich redelijk in staat de 

oefeningen te doen. 
 

3.a.2. De deelnemer heeft de intentie de oefeningen regelmatig te herhalen. 

Boven de 63 jaar en onder de 20 jaar is het effect van de oefeningen (veel) 
minder en daarom is voor deze leeftijdsgroepen zeer frequente herhaling 

noodzakelijk. 

 
3.a.3. Deelnemers die minderjarig zijn dienen uitdrukkelijke toestemming te 

hebben van hun ouders om de tool te gebruiken. 

 
3.a.4. De deelnemer gebruikt geen drugs, antidepressiva of andere middelen 

die een sterke invloed hebben op het functioneren van de psyche. 

 
3.a.5. De deelnemer is niet verslaafd aan alcohol, roken of andere verdovende 

middelen. 

 

3.a.6. De deelnemer heeft geen psychische of lichamelijke ziekte die van 
invloed is op het psychisch functioneren. 

 

3.a.7. De deelnemer gebruikt geen medicijnen die van invloed zijn op het 
functioneren van de psyche. Het zeer regelmatig slikken van pijnstillers valt 

hier ook onder. 

 
3.b. De deelnemer heeft aan alle voorwaarden te voldoen die gesteld worden 

in de checklist op webpagina ‘Zelfstandig leren’.  

 
 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

 

4.a. Gebruik van de tool is volledig op eigen risico van de deelnemer. 
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4.b. Op de webpagina ‘Resultaten en bijwerkingen’ is beschreven wat verwacht 

mag worden als resultaat en bijwerkingen zodat de deelnemer een reële 

inschatting kan maken van eventuele risico’s. 

 
4.c. CVOP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele schade die in verband gebracht wordt met het gebruik van de tool. 

 
 

Artikel 5 Annulering  

 
5.a. CVOP zal in redelijkheid proberen de tool (kosteloos) beschikbaar te 

houden voor deelnemers, maar heeft het recht naar eigen inzicht de tool 

offline te halen vanwege technische of bedrijfsmatige redenen. CVOP kan op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan, niet 

door deelnemers of enige andere partij. 

 
 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht  

 

6.a. Het auteursrecht en eigenaarschap op de door CVOP ontwikkelde 
materialen blijft aan CVOP. 

 

 
Artikel 7 Persoonlijke data 

 

7.a. CVOP gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens zoals beschreven in de 
privacyverklaring van CVOP. 

 

 
Artikel 8 Toepasselijk recht  

 

8.a. Op uitoefening van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te 
Utrecht.  

 

 
Artikel 9 Wijziging van de voorwaarden  

 

11.a. CVOP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Voor 
deelnemers gelden de voorwaarden zoals ze zijn op het moment van het 

gebruik maken van de tool. 

 
 

 

 


