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Algemene voorwaarden Crea Teken Academie 
 
Dit zijn de algemene voorwaarden van de Crea Teken Academie. Crea Teken Academie is gevestigd in 
Heiloo en een handelsnaam van House of Crea, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
67014321. 
 
Artikel 1 – Begrippen 
1.1 Crea Teken Academie is de uiteindelijke gebruiker van deze algemene voorwaarden en is de partij 

die jou een online cursus aanbiedt. 
1.2 Jij bent een klant van de Crea Teken Academie en een deelnemer aan de cursus. 
1.3 Wij (Jij en de Crea Teken Academie) sluiten collectief een overeenkomst. De overeenkomst betreft 

afspraken over de cursus die jij koopt van de Crea Teken Academie. 
1.4 Schriftelijk: dit betreft niet alleen communicatie op papier, maar ook via andere communicatiekanalen 

zoals e-mail, SMS en Whatsapp. 
1.5 Cursus: hiermee worden alle cursussen bedoeld die je kunt kopen via de website. 
1.6 Website: www.crea-academie.nl  
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die tussen jou en de Crea Teken 

Academie is gesloten. Dat betekent dat ze deel uitmaken van de overeenkomst en omvatten 
afspraken tussen ons beiden. 

2.2 Heb jij algemene voorwaarden die je zelf gebruikt? Dan worden deze geweigerd en niet toepasselijk 
verklaard. De algemene voorwaarden van de Crea Teken Academie zijn alleen van toepassing. 

2.3 Wij kunnen samen overeenkomen dat een selectie van artikelen uit deze algemene voorwaarden 
buiten toepassing worden gelaten. De afwijking is pas geldig als wij dit samen overeenkomen. 

2.4 Als er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit de algemene voorwaarden niet door de 
wet worden toegestaan, dan worden deze artikelen niet meegenomen. Alle resterende artikelen 
blijven nog steeds van toepassing. 

2.5 Indien nodig kan de Crea Teken Academie deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De 
nieuwe versie van de algemene voorwaarden zal met jou worden gedeeld. Als een wijziging 
verregaande gevolgen heeft voor jouw rechten, is het ontbinden van de overeenkomst door jou 
toegestaan. 

 
Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt vanuit juridisch oogpunt tot stand wanneer een aanbod wordt geaccepteerd. 

Bij aankoop van een cursus op de website sluiten wij een overeenkomst. 
3.2 Tijdens het afronden van een bestelling op de website accepteer jij onze algemene voorwaarden, 

waardoor deze onderdeel uit maken van onze overeenkomst. 
3.3 Bij een duidelijk zichtbare vergissing of verschrijving in het aanbod van de Crea Teken Academie kan 

zij niet aan dit aanbod worden gehouden. 
3.4 Het meest recente aanbod van de Crea Teken Academie is altijd op de website te vinden. Als een 

cursus aangeboden wordt voor een bepaalde prijs betekent dat niet dat dezelfde cursus op een later 
tijdstip voor dezelfde prijs gekocht kan worden. 

3.5 De overeenkomst tussen jou en de Crea Teken Academie wordt aangegaan voor de duur zoals 
beschreven bij het aanbod van de cursus. Als dit een cursus is met levenslange toegang dan wordt 
hiermee bedoeld een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 
Artikel 4 – Prijs en betaling 
4.1 Op de website staat de prijs van het specifieke aanbod van de cursus die jij koopt en is altijd inclusief 

21% BTW. 
4.2 Bij het afronden van de bestelling in het bestelproces ontstaat er een betalingsverplichting. Jij bent 

dan verplicht om de prijs van de cursus volledig te voldoen. 
4.3 Bij betaling in termijnen en het niet tijdig voldoen van de termijnbetalingen, staat het de Crea Teken 

Academie vrij om jou de toegang tot de cursus tijdelijk te ontzeggen. Als de termijnbetaling is voldaan, 
krijg je weer volledige toegang. 

4.4 Bij onterecht gebruik van een kortingscode brengt de Crea Teken Academie de korting plus €20,- 
administratiekosten in rekening. Dit verplicht jou om de onterecht gebruikte korting plus de 
aanvullende administratiekosten te betalen. Jouw toegang tot de cursus wordt ingetrokken totdat de 
factuur is betaald. 

4.5 Bij het niet op tijd betalen van de factuur ben je van rechtswege in verzuim. Dit betekent dat de Crea 
Teken Academie wettelijke rente en incassokosten in rekening mag brengen. De renteberekening 
gaat over de tijd van het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je werkelijk hebt 
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betaald. De hoogte van de incassokosten zijn in lijn met de maximaal toegestane bedragen van het 
besluit “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”. 

4.6 Alle redelijke kosten voor het incasseren van facturen (tijdens en buiten een rechtbankprocedure) 
worden bij jou in rekening gebracht. 

4.7 In het geval van jouw faillissement, surseance van betaling, liquidatie van jouw bedrijf of het leggen 
van beslag, dan worden eventuele vorderingen van Crea Teken Academie op jou direct opeisbaar. 
Toegang tot onvolledig betaalde cursussen is niet meer mogelijk. Cursussen die volledig zijn betaald 
blijven toegankelijk. 

 
Artikel 5 – Verplichtingen 
5.1 De Crea Teken Academie heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De Crea 

Teken Academie zal zich inspannen tijdens het uitvoeren van de overeenkomst om jou met de cursus 
te helpen de door jou gewenste resultaten te behalen. De Crea Teken Academie kan geen garantie 
geven dat jij deze resultaten haalt en is ook niet aansprakelijk voor het niet halen van de door jou 
gewenste resultaten. 

5.2 Bij het doen van een online cursus zijn jouw inspanning en eigen acties essentieel om in de richting te 
gaan van de door jou gewenste resultaten. 

5.3 Als de Crea Teken Academie informatie van jou nodig heeft, ben jij verplicht om deze informatie op 
tijd, volledig en eerlijk te verstrekken, ook wanneer deze informatie van derden komt. Extra kosten die 
de Crea Teken Academie maakt door het niet naleven van dit artikel worden bij jou in rekening 
gebracht. 

5.4 De Crea Teken Academie zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen of na te laten. De 
verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen worden altijd door jou gedragen. 

5.5 De Crea Teken Academie heeft de vrije keuze om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen 
van) de overeenkomst uit te voeren. 

5.6 Na de aankoop van de cursus wordt de inhoud van de cursus volledig of in delen beschikbaar gesteld 
zoals beschreven bij het aanbod op de website. De Crea Teken Academie is haar verplichting 
nagekomen als de volledige cursus is vrijgegeven. 

 
Artikel 6 – Stoppen van de overeenkomst 
6.1 De Crea Teken Academie behoudt zich het recht voor om altijd de overeenkomst tussentijds te 

beëindigen door de toegang tot de cursus te ontzeggen. De Crea Teken Academie mag dit naar eigen 
inzicht doen als zij vindt dat dit is gerechtvaardigd. Er ontstaat geen recht op schadevergoeding voor 
jou. 

6.2 De Crea Teken Academie heeft het recht jou de toegang tot de cursus te ontzeggen wanneer jij je niet 
houdt aan de afspraken van onze gesloten overeenkomst (inclusief alle bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden). Je kan ook uitgesloten worden voor toekomstige deelname aan andere cursussen. In 
alle gevallen ontstaat er geen terugbetalingsverplichting. 

6.3 De Crea Teken Academie heeft altijd het recht en naar eigen inzicht te bepalen om te stoppen met het 
aanbieden van de cursus en de inhoud offline te zetten. Hiermee zegt de Crea Teken Academie de 
overeenkomst op. Als er content van de cursus nog niet is vrijgegeven voor jou zal de Crea Teken 
Academie deze beschikbaar stellen aan jou voordat de inhoud offline wordt gezet. Er ontstaat hier 
geen recht op schadevergoeding omdat de Crea Teken Academie de overeenkomst al is nagekomen 
en er geen sprake is van een wanprestatie. 

6.4 De Crea Teken Academie geeft jou het recht om binnen 14 dagen na het starten van de cursus de 
overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan jouw geld terug. Stuur tijdig een e-mail naar mail@crea-
academie.nl en wij zullen het netjes afhandelen. 

6.5 Jij mag de overeenkomst altijd opzeggen omdat je particulier bent, ook na 14 dagen. In dit geval kijken 
we of alle content al beschikbaar is gesteld. Mocht dit niet het geval zijn dan worden de kosten naar 
rato verrekend. Dit is het loon waarop de Crea Teken Academie recht heeft vanwege het door jou 
genoten voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst (cursustoegang). 

6.6 Als voor één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of 
uitgesproken dan zijn we allebei gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden zonder dat er 
een recht aan te pas komt. 

 
Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten 
7.1 De Crea Teken Academie is volledig eigenaar van alle inhoud en informatie van de cursus en valt 

onder het intellectuele eigendomsrecht van de Crea Teken Academie als maker. Jij ontvangt een 
gebruikslicentie voor de afgesproken duur van de gekochte cursus. 

7.2 Jij mag informatie niet openbaar maken, delen met anderen, reproduceren, kopiëren, wijzigen, 
enzovoorts: je mag er alleen kennis van nemen en deze voor eigen doeleinden gebruiken. Het 
opslaan van content buiten het cursusplatform is niet toegestaan. 
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7.3 Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet 
uitsluitend): cursus video’s, teksten, foto’s, enzovoorts. 

7.4 De volgende situaties vallen onder een inbreuk van het intellectuele eigendomsrecht: (i) gebruik van 
de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie zonder 
toestemming van de Crea Teken Academie, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke 
overtreding van de inhoud van artikel 7 van deze algemene voorwaarden, wordt in alle gevallen 
gezien al een inbreuk op het auteursrecht. 

7.5 Als er een inbreuk is op het auteursrecht dan zal de Crea Teken Academie een vergoeding in 
rekening brengen van vijfmaal de actuele cursusprijs (de prijs waarvoor de cursus op het moment van 
inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van de Crea Teken Academie niet uit om een 
vergoeding te eisen voor overige geleden schade. 

 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
8.1 De Crea Teken Academie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onze overeenkomst. 

Slechts in het geval van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst door de Crea Teken Academie 
en als dat haar verwijtbaar is, of als de Crea Teken Academie onrechtmatig heeft gehandeld 
tegenover jou waardoor de Crea Teken Academie aansprakelijk is, gelden alle bepalingen uit dit 
artikel. 

8.2 De Crea Teken Academie is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte 
schade of gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, 
gevolgschade, psychische schade), is altijd uitgesloten. Gevolgschade omvat ook materiële schade 
zoals vlekken in kleding en vloer of knippen in vingers, veroorzaakt door gebruik van materialen en 
gereedschappen (bijvoorbeeld ecoline, schaar, lijm, enzovoorts).  

8.3 De aansprakelijkheid van de Crea Teken Academie is beperkt tot maximaal de waarde van de 
overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van de Crea Teken Academie tot uitkering 
overgaat. Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke 
schadegeval. 

8.4 Er ontstaat pas een recht op schadevergoeding als jij de Crea Teken Academie hebt gewezen op de 
toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging, ook wel een ingebrekestelling genoemd. 
Hierin moet je de Crea Teken Academie een redelijke termijn geven om de situatie te herstellen of om 
alsnog na te komen. Totdat de Crea Teken Academie daar niet aan heeft voldaan, kan er een 
schadevergoeding mogelijk zijn op basis van aansprakelijkheid. Het vereiste van een ingebrekestelling 
geldt niet als de nakoming of het herstellen voor uiteenlopende redenen blijvend onmogelijk is. 

8.5 Alles in dit artikel over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid, geldt niet voor situaties waarin 
er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Crea Teken Academie. 

8.6 De Crea Teken Academie legt de nadruk op jouw eigen verplichtingen die je hebt op basis van artikel 
5. 

8.7 De Crea Teken Academie is niet aansprakelijk voor ontstane schade doordat jij onjuiste, onvolledige 
of niet-tijdige informatie hebt gegeven. 

8.8 De Crea Teken Academie wordt door jou gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die op welke 
manier ook verband houden met de cursusinhoud. 

 
Artikel 9 – Overmacht 
9.1 Een situatie van overmacht kan leiden tot het niet (langer) uitvoeren van de overeenkomst door de 

Crea Teken Academie. Mocht een dergelijke situatie zich plaatsvinden dan zal de Crea Teken 
Academie jou daar zo snel mogelijk over berichten. 

9.2 In het geval van overmacht zal de Crea Teken Academie de nakoming van de overeenkomst 
opschorten. Dat houdt in dat de Crea Teken Academie de werkzaamheden tijdelijk niet zal uitvoeren. 
Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de duur van de situatie van overmacht. 

9.3 Als de duur van deze situatie van overmacht langer is dan één maand, dan mogen wij samen 
besluiten om de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat er 
ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. 

9.4 Voorbeelden van situaties van overmacht zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of 
epidemie, ziekte van de Crea Teken Academie, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar 
daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat in al deze 
gevallen om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van de Crea Teken Academie liggen. 
Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van de Crea Teken Academie, gelden 
ook onverminderd als overmacht voor de Crea Teken Academie. 

 
Artikel 10 – De cursus 
10.1 De Crea Teken Academie maakt gebruik van software van derden om het cursusaanbod te 

distribueren. De Crea Teken Academie neemt licenties af en is niet eigenaar van de software en kan 
daarom niet de garantie geven dat er altijd toegang is tot deze software. 
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10.2 De Crea Teken Academie behoudt zicht het recht voor om de cursusinhoud op elk moment te 
wijzigen. Dit omvat uitbreiding, inperking, andere invulling of aanpassingen. 

10.3 Toegang tot de cursus en de inhoud is persoonsgebonden en alleen geldig voor jou. Je mag de 
toegang en inhoud niet delen met anderen. Ben jij een school of andere groep die deel wilt nemen aan 
een cursus dan kun je contact met ons opnemen voor een persoonlijk aanbod. 

10.4 De Crea Teken Academie behoudt zicht het recht voor om jou toegang tot de cursus of een 
toekomstige cursus te ontzeggen. Bijvoorbeeld als aankopen hebt gedaan die niet zijn betaald of als 
je handelt in strijd met de voorwaarden van de overeenkomst. 

10.5 De cursussen van de Crea Teken Academie kunnen jou inspireren, maar het is niet toegestaan om 
een cursus te kopiëren. Als de Crea Teken Academie vindt dat de cursus of elementen van de cursus 
zijn gekopieerd, dan rust bij jou de bewijslast om te laten zien dat dit niet het geval is. 

10.6 Jij mag tot aan 24 maanden na de start van een cursus geen cursus maken die daar op lijkt. 
10.7 Het staat jou vrij om screenshots te delen van de cursus op social media of andere 

communicatiekanalen met naamsvermelding van de Crea Teken Academie. Dit is toegestaan in 
zoverre dat jij niet zoveel deelt dat de cursus via jou is te volgen of lesideeën kunnen worden 
gekopieerd. Het is niet toegestaan om schermopnames te maken of delen van de cursus. 

10.8 Levenslange toegankelijkheid van een cursus betekent zo lang dat de Crea Teken Academie bestaat 
of tot wanneer de cursus offline wordt gezet door de Crea Teken Academie. 

10.9 Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat jij de cursus op tijd te volgt en mogelijke content bewaart 
om op een later tijdstip opnieuw te bekijken. Heb jij de cursus niet helemaal afgerond voordat deze 
offline wordt gezet dan doe je dat voor eigen risico. 

10.10 In het geval van een minderjarige cursist adviseert de Crea Teken Academie altijd de 
cursusopdrachten onder toezicht van een volwassene uit te voeren voor de juiste begeleiding en het 
voorkomen van gevolgschade (bijvoorbeeld ecoline vlekken op kleding of vloer) of lichamelijke letsel 
of ongelukken (bijvoorbeeld knippen in vingers door verkeerd gebruik van materiaal of gereedschap). 

10.11 Het is mogelijk om actief mee te doen aan de gemeenschap of door te reageren bij video’s van de 
cursus. Er gelden gedragsregels en je mag geen reclame, spam of andere ongewenste berichten 
verspreiden. Bij het overtreden van deze regels mag de Crea Teken Academie jouw toegang tot de 
cursus ontzeggen en/of jouw bijdrage(n) naar eigen inzicht verwijderen. 

10.12 Als de Crea Teken Academie besluit om een cursus offline te zetten en jij hebt deze nog niet volledig 
afgerond, dan krijg jij hierover voortijdig bericht zodat er genoeg ruimte is om de cursus volledig af te 
ronden. 

 
Artikel 11 – Klachten 
11.1 Als je klachten hebt over de cursus laat dit dan weten uiterlijk 14 dagen nadat je toegang hebt 

gekregen. 
11.2 Klachten moet je per e-mail melden via mail@crea-academie.nl. Zorg voor een onderbouwing van 

jouw klacht. Na ontvangst nemen wij jouw klacht in behandeling en zullen wij zoeken naar een 
passende oplossing. 

11.3 Als jij een gebrek hebt geconstateerd, dan heeft de Crea Teken Academie het recht om een mogelijk 
door jou opgemerkt gebrek te herstellen. 

11.4 Jouw betalingsverplichting wordt niet opgeschort bij het indienen van een klacht.  
 
Artikel 12 – Slotbepalingen 
12.1 Op de overeenkomst die wij hebben gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle informatie die wij samen delen in het kader van de overeenkomst, behandelen wij beiden 

vertrouwelijk en zullen wij geheimhouden. 
12.3 Bij het ontstaan van een geschil tussen ons, zullen wij ons maximaal inspannen om tot een oplossing 

te komen zonder tussenkomst van de rechter. Als er geen oplossing wordt gevonden en een wettelijke 
regeling niet anders kan bepalen, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 
het arrondissement waar de Crea Teken Academie is gevestigd. 


