
Algemene Voorwaarden gebruik downloads WLCmedia, maart 2023

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van downloads van WLCmedia 
als alle gegevens, informatie en diensten, dat via WLCmedia worden aangeboden (“Diensten”). 
WLCmedia is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  
77787021, gevestigd aan de Vennestraat 48E, 2161 LE Lisse.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Door het downloaden aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en
het cookiebeleid van WLCmedia. Onder Gebruiker wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan de 
natuurlijke en/of rechtspersoon, die van de downloads gebruikmaakt.
2. Deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en het cookiebeleid van WLCmedia zijn (tevens) 
te raadplegen, downloaden en printen op www.wlcmedia.nl.
3. Indien en voorzover de website van WLCmedia gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens 
de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van 
toepassing.
WLCmedia is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden.

Artikel 2: Gebruik
1. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het downloaden toestemming van zijn 
ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te 
accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders 
of wettelijke vertegenwoordiger(s).
2. Gebruiker dient zijn / haar inloggegevens geheim te houden. Zodra Gebruiker weet of vermoedt 
dat zijn/haar inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Gebruiker WLCmedia  
daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd zijn / haar eigen verplichting om direct zelf 
doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

Artikel 3: Gebruiksrecht
1. De Gebruiker verkrijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om 
de downloads voor niet-commercieel gebruik te gebruiken. 
2. WLCmedia  biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat het 
downloaden op het toestel van gebruiker (foutloos) functioneert.
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de download:
 - op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;
- aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen 
maken;
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de downloads op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op 
een wijze die nadelig kan zijn voor WLCmedia, diensten of enige merken van WLCmedia.

Artikel 4: Beëindiging gebruiksrecht
1. Het gebruiksrecht geldt voor een jaar. 

Artikel 5: Tarieven en betaling
1. De Gebruiker is een vergoeding verschuldigd die wordt voldaan bij het registreren als abonnee van
WLCmedia.

Artikel 6: Aansprakelijkheid



1. De downloads zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
WLCmedia kan echter niet garanderen dat de downloads en eventuele andere digitale diensten die 
de WLCmedia  aanbiedt virusvrij, altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn 
of zal werken. 
2. WLCmedia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door de Gebruiker of een derde 
verrichte levering van en/of diensten, die van de downloads zijn afgeleid.
3. WLCmedia is niet aansprakelijk voor bij de Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade 
als gevolg van aanspraken van afnemers van de Gebruiker, verminking of verlies van data.
4. Gebruiker vrijwaart de WLCmedia voor aanspraken van derden ter zake van schade welke 
voortvloeit uit het al dan niet verstrekken van of door het gebruik van de Diensten.
5. WLCmedia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via internet of via de downloads  
ontstaat ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen en/of enig ander 
ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan de 
WLCmedia te wijten valt. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan 
maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van
de WLCmedia wordt uitbetaald, te verminderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 
toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de 
WLCmedia komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde 
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 
1.000,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis 
geldt).

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) downloads en de
Diensten en/of de bijbehorende documentatie en/of het studiemateriaal, waaronder de 
onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, liggen bij de 
WLCmedia en/of bij diegene van wie de WLCmedia een licentie heeft verkregen. Het is niet 
toegestaan om de gedownloade informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
WLCmedia, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of 
openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik.

Artikel 8: Wijziging gebruiksvoorwaarden
WLCmedia behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden periodiek te wijzigen. De 
gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de 
website of op de datum die wordt genoemd in de bekendmaking. WLCmedia maakt de wijzigingen 
kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op de website te tonen. Bij continuering van het 
gebruik van de website of afname van diensten wordt de gebruiker vermoed te hebben ingestemd 
met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, o.a. bij het uploaden van de aangepaste versie of release.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de 
bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WLCmedia gevestigd is.


