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1. Definities 

   

Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een 

training bij Online Dialogue 

  

Deelnemer: degene die is aangemeld voor een training bij Online Dialogue 

en/of aan een training bij Online Dialogue deelneemt. 

 

Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische 

activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een 

cursus, workshop, modulaire opleiding zijn. 

  

2. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die Online 

Dialogue sluit met de aanmelder, doch gelden ook voor de deelnemer aan de 

training bij Online Dialogue.  

 

3. Intellectueel eigendom 

3.1. Online Dialogue is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten 

van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter 

beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij 

Online Dialogue schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft. Hieronder vallen 

onder meer doch niet uitputtend: trainingsreaders, -modellen, -handouts, 

-presentaties, -adviezen, overeenkomsten, rapporten en andere documenten. 

3.2. De aanmelder en/of deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar 

gebruiksrecht ten behoeve van de door Online Dialogue bevestigde 

training(en). 

3.3. De aanmelder en/of deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en 

(elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. 

Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met 

de aanmelder. 

3.4. Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige 

wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en 

(elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende 

aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom. 
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3.5. De aanmelder en/of deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) 

in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te 

houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan 

hen een gebruiksrecht is verleend. 

3.6. Op alle door aanmelder en/of deelnemer aan Online Dialogue ter beschikking 

gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie ten behoeve van de 

in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en) rusten het auteursrecht en 

mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij de aanmelder en/of 

deelnemer. Aanmelder en/of deelnemer vrijwaart Online Dialogue van 

aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze zaken, materialen en 

(elektronische) informatie 

3.7. Aanmelder en/of deelnemer geeft Online Dialogue toestemming om zaken, 

materialen en (elektronische) informatie te gebruiken in het kader van de in de 

bevestigde training(en). Online Dialogue zal deze documenten niet zonder 

voorafgaande toestemming van deelnemer verveelvoudigen, openbaar 

maken of aan derden beschikbaar stellen. 

 

4. Non-concurrentie 

Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door Online 

Dialogue verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te 

gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een 

soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Online Dialogue. 

 

5. Vertrouwelijkheid & geheimhouding 

Online Dialogue en aanmelder en/of deelnemer zullen vertrouwelijke 

informatie,  welke in het kader van de overeenkomst wordt uitgewisseld 

geheimhouden. 

   

 

Utrecht, 21 augustus 2020 
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