Disclaimer Backschooltools.com
Eigendomsclausule
Welkom op de website/webapplicatie van Backschooltools, copyright 2010 Jos Joniaux.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Vertrouwelijkheidsclausule
De informatie die door het gebruik van deze applicatie door Backschooltools verzameld wordt, is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derden, tenzij het
handelt over anonieme gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek of het bijsturen van het Backschool@Home programma. Het behoort tot de normale werking
van het Backschool@Home programma dat gegevens van cursisten door worden gezonden aan hun respectievelijke begeleidende therapeuten / trainers.
Clausule intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website/webapplicatie , met inbegrip van de videobeelden, foto’s, illustraties, teksten, merken, logo's, product- of bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd
door intellectuele rechten en behoren toe aan Dhr. Jos Joniaux of aan derden, die een wettelijk sluitend akkoord voor gebruik verlenen aan Dhr. Jos Joniaux. Eenzelfde
copyright geldt voor de format van deze applicatie: copyright 2010 Jos Joniaux.
Clausule beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Backschooltools verbindt zich
ertoe alles in het werk te stellen om een goede werking van de website toe te laten, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking
of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Backschooltools kan in
geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of
van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of
andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Inzake (para-)medische aansprakelijkheid werd een aparte
clausule opgenomen.
Clausule beperking (para-)medische aansprakelijkheid
Het Backschool@Home rugschoolprogramma is een hulpmiddel dat ter beschikking staat van therapeuten en trainers en dat kan dienen als aanvulling op een behandeling
en/of training. Het staat de therapeut / trainer vrij dit toe te passen bij zijn / haar patiënten of cliënten en de uitwerking ervan op deze patiënten / cliënten valt volledig binnen
de verantwoordelijkheid van de therapeut / trainer. Backschooltools kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een negatief behandelresultaat dat
eventueel gevolg zou kunnen zijn van de toepassing van het Backschool@Homeprogramma. Backschooltools verbindt er zich toe de data betreffende de opvolging van
cursisten op een correcte en geobjectiveerde wijze kenbaar te maken aan de begeleidende therapeut / trainer. De interpretatie van deze gegevens ligt in handen van de
begeleidende therapeut / trainer. De (para-)medische verantwoordelijkheid van Backschooltools beperkt zich tot de informatie en de data verstrekt in het
Backschool@Home rugschoolprogramma en staat volledig los van de therapie / training die de therapeut / trainer zijn of haar patiënt / cliënt aanbiedt.
Betalingsclausule cursisten
Cursisten die het Backschool@Home programma van Backschooltools volgen, dienen het cursusgeld rechtstreeks aan hun begeleidende therapeut / trainer over te maken.
Clausule free account begeleidende therapeuten/trainers
Therapeuten/Trainers kunnen gedurende een periode van maximaal 3 maanden het Backschool@Home programma gratis uitproberen. Zij kunnen tijdens deze periode
maximaal 3 patiënten van een cursistenaccount voorzien. Bij een eventuele overstap naar een betalend jaarabonnement worden alle gegevens van deze eerste drie
testpatiënten uit het patiëntenoverzicht gewist . Deze patiënten zelf daarentegen, blijven toegang hebben tot het Backschool@Home programma, inclusief de
oefeningenbibliotheek, via hun eigen toegangscode. Een free account kan slechts eenmaal per praktijk toegekend worden. Backschooltools heeft het recht een
aangevraagd free account te weigeren. In voorkomend geval wordt dit aan de aanvrager via mail gemeld. Een free account kan te allen tijde omgevormd worden tot een
betalend jaarabonnement. Voor de gebruikers van een free account gelden alle clausules in deze disclaimer, uitgezonderd onderstaande Betalingsclausule begeleidende
therapeuten / trainers – algemene verkoopsvoorwaarden.

Betalingsclausule begeleidende therapeuten / trainers – algemene verkoopsvoorwaarden.
Therapeuten / trainers die het Backschool@Home rugschoolprogramma van Backchooltools aan hun patiënten / cliënten wensen aan te bieden, dienen een
jaarabonnement te nemen op het programma. Dit geeft hen de mogelijkheid om gedurende de periode van één jaar een onbeperkt aantal kandidaat cursisten van een
inlogcode te voorzien. Bovendien kunnen zij in diezelfde periode alle programmaonderdelen gebruiken die noodzakelijk zijn om deze cursisten op een adequate wijze te
begeleiden. Therapeuten / trainers die zich wensen te abonneren kunnen een account aanmaken via de Login-knop op de homepagina. Het aanmaken van een account is
niet vrijblijvend. Vanaf dat ogenblik is abonnementsgeld voor één abonnementsjaar (kan verlengd worden) verschuldigd. Om misverstanden te voorkomen dient de
kandidaat begeleidend therapeut / trainer de bevestiging van het lezen van deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te vinken. De therapeut / trainer krijgt zijn
accountgegevens onmiddellijk per mail. Vanaf dat moment komen alle functionaliteiten reeds ter beschikking van de therapeut / trainer, uitgezonderd het aanmaken van
login codes voor cursisten. Dit kan zodra de adminstratieve dienst van Backschooltools de factuur verstuurd heeft (binnen de 24-48 uur). Een abonnement wordt elk jaar
stilzwijgend verlengd. De geabonneerde therapeut / trainer kan echter op elk ogenblik, tot ten laatste één dag voor het verstrijken van de abonnementsperiode, te kennen
geven het abonnement te willen stoppen. Dit kan eenvoudig door dit aan te vinken op zijn eigen accountpagina. In elk geval zal elke therapeut / trainer 14 dagen voor het
verstrijken van zijn / haar abonnement herinnerd worden aan deze procedure, zodat iedereen een bewuste keuze kan maken.
Therapeuten die hun abonnement wensen verder te zetten, krijgen aan het begin van de nieuwe abonnementsperiode een verzoek tot betaling van het nieuwe
abonnementsjaar, vermeerderd met het bedrag ter betaling van het dataverkeer van het afgelopen abonnementsjaar (d.i. aantal ingelogde cursisten x €15.00 incl. BTW).
Zodra het aantal ingelogde cursisten 50 (of een veelvoud hiervan) bedraagt, wordt hiervan gedurende het abonnementsjaar een tussentijdse afrekening bezorgd.
Therapeuten / trainers wiens abonnement verlopen is en niet meer verlengd is, kunnen niet langer inlogcodes voor hun patiënten / cliënten genereren. Zij krijgen een
eindafrekening toegezonden van het dataverkeer van het afgelopen abonnementsjaar (d.i. aantal ingelogde cursisten x €15.00incl. BTW, verminderd met het reeds vooraf
betaalde dataverkeer indien het aantal ingelogde cursisten groter is dan 50) . Cursisten die op het ogenblik van het stopzetten van het abonnement nog actief zijn, krijgen
gedurende 3 maanden de tijd hun programma af te werken. Na deze periode van 3 maanden vervallen alle functionaliteiten voor zowel therapeut / trainer als patiënt / cliënt.
Clausule betreffende de één-op-één-relatie tussen opleiding en cursist.
Het is de therapeut / trainer onder geen enkele bedinging toegestaan meerdere cursisten gezamenlijk één opleiding te laten volgen met één inlogcode. We beogen met het
Backschool@Home rugschoolprogramma een wetenschappelijk verantwoorde wijze van individuele, interactieve informatieverstrekking ter aanvulling van een behandeling /
training. Inbreuken hierop ondermijnen de filosofie en het nut van deze benadering en zullen, bij vaststelling hiervan, onherroepelijk leiden tot vervolging wegens
contractbreuk.
Clausule koppeling naar andere websites.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze
websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Toepasselijk recht
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen via mail gericht te worden aan Backschooltools via het adres: disclaimer@backschooltools.com.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

