
Gebruikersvoorwaarden voor Cube online Academy 
 
Op deze pagina vindt u de gebruikersvoorwaarden van de Cube online Academy, zoals deze 
beschikbaar is gesteld door Cube Consulting onderwijs. In deze voorwaarden geven wij aan 
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze online Academy aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op Cube online Academy is op basis van de gesloten 
overeenkomst tussen u of uw organisatie en Cube Consulting onderwijs. Informatie mag niet 
worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier worden gebruikt of misbruikt. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cube Consulting onderwijs is het niet 
toegestaan tekst, fotomateriaal, opnames of andere materialen op de Cube online Academy 
te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cube Consulting onderwijs. 

Gebruik account 

Het door de deelnemer verkregen account is geldig zolang als overeengekomen tussen u of 
uw organisatie en Cube Consulting onderwijs. Standaard betreft dit twee weken. Het gebruik 
van het account is persoonsgebonden en niet over te dragen. Ieder account geeft recht op 
toegang tot de overeengekomen modules en informatie op de Cube online Academy vanuit 
twee (IP) locaties. Wanneer er met een account wordt ingelogd vanuit meer dan twee 
locaties dan vervalt het account en dient een nieuw account te worden aangeschaft voor 
hernieuwde toegang.  

Aansprakelijkheid 

Cube Consulting onderwijs streeft naar een zo actueel mogelijke inhoud. Mocht ondanks 
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Cube online Academy onvolledig en of 
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons 
het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige 
voorafgaande mededeling. 
 
De privacy van gebruikers  

De privacy van de deelnemers aan Cube online Academy wordt gerespecteerd en er wordt 

zorg gedragen voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie. Verwerking 

van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor aanmelding is het emailadres van de 

deelnemer noodzakelijk, deze gegevens worden niet openbaar gepresenteerd of 

gepubliceerd, verkocht of voor andere doelen gebruikt dan om deelname aan de Cube online 

Academy te realiseren en inhoudelijk te informeren. Deelnemers kunnen zich altijd afmelden 

in het persoonlijke dashboard.  

Vragen of ondersteuning 

Voor technische vragen of ondersteuning bij het gebruik van de Cube online Academy 

kunnen deelnemers een e-mail te sturen naar info@cube-consulting.nl. Inhoudelijke vragen 

kunnen op het forum worden geplaatst. Zowel technische als inhoudelijke vragen worden 

uiterlijk binnen twee weken beantwoord. 


