
Algemene voorwaarden BlondjesBeleggenBeter 
 
Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten tussen jou en mij. 
2. De algemene voorwaarden mag ik op ieder moment wijzigen. Als dit gevolgen 
heeft voor de overeenkomst die jij en ik al hebben gesloten, dus voor het product dat 
je al gekocht hebt, stel ik je daarvan op de hoogte. 

Aanbod 
1. Ik doe een aanbod via de website BlondjesBeleggenBeter.nl, via e-mail of via 
social media. 
2. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna 
niet meer. 
3. Op het moment dat je iets bij mij koopt, ga je akkoord met het aanbod en de prijs 
zoals die op dat moment gelden. Ik ben verplicht jou te leveren wat je op dat moment 
gekocht hebt. 
4. Ik neem een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het 
bereiken van het beoogde resultaat. 
5. De prijs en de inhoud van het aanbod mag ik op elk moment wijzigen. 
6. Ik ben niet verplicht een bepaald product of een bepaalde prijs te blijven 
aanbieden. 

Gesigneerd boek 
1. Via deze website kun je een gesigneerd exemplaar van mijn boek Blondjes 
Beleggen Beter kopen. 
2. Nadat je betaald hebt, zorg ik ervoor dat je het boek geleverd krijgt. 
3. Je vult in het bestelformulier jouw gegevens in en de tekst die je in het boek wilt 
hebben. 
4. Ik neem de tekst over die je in het formulier hebt aangegeven, en zet altijd mijn 
eigen naam onder de boodschap. Ik ben niet aansprakelijk voor spelfouten. 
5. Ik schrijf de teksten met de hand. Je kunt niet kiezen voor een ander handschrift 
dan het mijne. 
6. Ik verstuur de boeken twee keer per week via PostNL. Ik ben niet aansprakelijk 
voor de tijd die het PostNL kost om het boek bij je te bezorgen. 
7. Ik verstuur het boek naar het adres dat je in het bestelformulier hebt aangegeven. 
Een bevestiging van je aankoop, de factuur en de track & trace code van PostNL 
ontvang je op het e-mailadres dat je in het bestelformulier hebt ingevuld. Ik ben niet 
aansprakelijk als je deze mails niet ontvangt. Soms belanden ze in de spam-folder. 
Als je mail@blondjesbeleggenbeter.nl toevoegt aan je lijst met veilige afzenders 
en/of contacten, voorkom je dat de mails als spam worden behandeld. 
8. Ik ben niet verplicht gesigneerde boeken te blijven aanbieden. Ik mag op ieder 
moment stoppen met het verkopen van gesigneerde boeken en het bestelformulier 
van de website afhalen. 
9. Ongesigneerde boeken, dus boeken zonder handgeschreven boodschap van mij, 
kun je kopen bij de boekhandel tegen de vaste boekenprijs van €20. 

Online trainingen 
1. Via deze website kun je toegang tot een online training kopen. 
2. Je ontvangt de inloggegevens nadat je betaald hebt, via het e-mailadres dat je 



hebt opgegeven bij je aankoop. 
3. Na betaling ontvang je ook een digitale factuur op het e-mailadres en de 
adresgegevens die je hebt ingevuld bij het doen van je bestelling. 
4. Je koopt toegang voor 1 persoon. Je mag de inloggegevens, de video’s en 
toegang tot eventuele live sessies niet met anderen delen. In het geval je toch je 
inloggegevens met iemand anders deelt, mag ik de toegang tot de online training 
blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en 
mij en jij hebt geen recht op geld terug. 
5. Je krijgt een jaar lang toegang tot de online training vanaf het moment dat je deze 
gekocht hebt. Voordat je toegang verloopt, ontvang je per e-mail een herinnering. 
6. Soms bied ik bij de online training ook toegang tot een Facebookgroep aan. Dit is 
voor minimaal drie maanden. Daarna kan ik beslissen dat de Facebookgroep stopt. 
Dat zal ik natuurlijk ruim op tijd aankondigen. 
7. Je hebt een apparaat met internetverbinding nodig om een online training te 
kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste trainingsonderdelen 
doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt. 
8. In de online training deel ik zoveel mogelijk kennis over beleggen. Deze kennis is 
niet bedoeld als individueel beleggingsadvies. Wat voor jou en jouw financiële 
situatie passend is, zul je zelf moeten beoordelen. Lukt dat niet, schakel dan de hulp 
van een professioneel adviseur in. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door beslissingen die je al dan niet op basis van de online training hebt genomen. 

Ontbinding 
1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een online training of boek 
ga je ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Je 
ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van je recht op ontbinding. 
2. Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd 
op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer je voorafgaand aan de levering 
uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de 
overeenkomst en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen 
van deze toestemming. Dat erkennen heb je gedaan toen je deze Algemene 
Voorwaarden erkende 

Intellectueel Eigendom 
1. Ik ben rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken 
van intellectueel eigendom op mijn website, en in de online trainingen. Als ik zelf niet 
de rechthebbende ben, dan heb ik een licentie om het te mogen gebruiken. 
2. Je mag de content niet delen, openbaar maken, kopiëren of namaken. 
3. De toegang die je hebt gekocht, is alleen voor jou. Je mag anderen dus geen 
toegang geven tot de online training.. 

Aansprakelijkheid 

1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie 
in de geregelde gang van zaken in je onderneming, geleden verlies, gederfde 
winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook 
verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden 
door mij en de aangeboden online training. 



2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de online training wel of niet 
toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe 
je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. 

3. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daar op 
komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn 
online training is gebeurd. 

4. Ik kan niet garanderen dat de online training op elk moment van de dag 
beschikbaar zijn. Als je merkt dat de trainingssite niet bereikbaar is, wil je dat 
dan aan mij melden door een e-mail te sturen 
naar mail@blondjesbeleggenbeter.nl dan kan ik het zo snel mogelijk op laten 
lossen. 

5. Ik ben alleen maar aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een 
wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte 
van het factuurbedrag. 

 

Overig 

1. Ik ga zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Hoe ik ermee omga kun je 
lezen in de privacyverklaring op de website blondjesbeleggenbeter.nl. 

2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 

3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank 
Amsterdam. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 5-3-2021. 

 
BlondjesBeleggenBeter is onderdeel van Janneke Willemse Media 
KVK-nummer 53886372 
E-mail: mail@blondjesbeleggenbeter.nl 

 


