
Lerenophetweb Privacystatement

Artikel 1 Inleiding

1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van
Lerenophetweb BV, verder te noemen Lerenophetweb, aan Lerenophetweb verstrekken.

2. Lerenophetweb hecht het grootste belang aan de privacy van haar Gebruikers. Zij gebruikt alle door hen aan 
haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich 
aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

3. Dit privacystatement is uitsluitend van toepassing op de registratie en verwerking van persoonsgegevens die 
Lerenophetweb via haar Site van haar Gebruikers ontvangt en is niet van toepassing op persoonsgegevens die 
Lerenophetweb op enige andere wijze verkrijgt.

4. Daar waar in dit Privacystatement hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Lerenophetweb

1. Lerenophetweb B.V., handelend onder de naam Lerenophetweb, verder te noemen Lerenophetweb, is 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de Site Lerenophetweb.nl. Lerenophetweb B.V. is statutair gevestigd 
en kantoorhoudend te 9723 ZA Groningen aan het Helperpark 304.

2. Lerenophetweb.nl is een e-learning platform voor cursisten, trainers/auteurs/docenten, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven. Lerenophetweb biedt haar Gebruikers en Opdrachtgevers diverse diensten aan om e-learning 
Content te ontwikkelen, te onderhouden, te publiceren, te verhandelen en met elkaar in contact te komen. 
Daarnaast kan Lerenophetweb haar Gebruikers en Opdrachtgevers informeren over producten en diensten van 
door haar geselecteerde partners die naar haar oordeel aansluiten bij (het Profiel van) haar Gebruikers en/of 
Opdrachtgevers.

3. De Site van Lerenophetweb is openbaar en wereldwijd toegankelijk.

Artikel 3 Gebruikersvoorwaarden

1. Op elke toegang en/of elk gebruik van Lerenophetweb.nl zijn de Gebruikersvoorwaarden van Lerenophetweb 
van toepassing. Dit privacystatement maakt onlosmakelijk deel van deze Gebruikersvoorwaarden uit. De 
Gebruikersvoorwaarden kunnen worden ingezien door deze van de Site te downloaden.

2. De definities zoals opgenomen in artikel 1 van de Gebruikersvoorwaarden gelden tevens ten aanzien van dit 
privacystatement.

Artikel 4 Registratie

1. Elke Gebruiker kan de Site van Lerenophetweb bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Lerenophetweb 
door te geven. Om echter gebruik te kunnen maken van de diensten van Lerenophetweb dient de Gebruiker 
zich te registreren.

2. Om zich te kunnen registreren dient de Gebruiker zijn naam (voor- en achternaam) en e-mailadres aan 
Lerenophetweb te verstrekken.

3. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd. Als 
blijkt dat deze personen geen toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd, behoudt Lerenophetweb 
zich het recht voor deze personen alsnog te verwijderen.

Artikel 5 Aanmaken Profiel

1. Elke Gebruiker kan na zijn registratie binnen zijn Lerenophetweb-account een Profiel aanmaken waarin hij 
onder meer gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities kan opnemen. Tevens kan hij binnen zijn 
Profiel een curriculum vitae opmaken en overige Gegevens en Afbeeldingen toevoegen. Daarnaast kan hij aan 
zijn Profiel de cursus- en testresultaten toevoegen van de door hem online gemaakte tests en cursussen die via 
Lerenophetweb worden aangeboden.

2. Het Profiel van de Gebruiker wordt niet op het Openbare Gedeelte van de Site van Lerenophetweb geplaatst. 
Gebruikers van een Publisher hebben de mogelijkheid expliciet aan te geven dat hun Profiel wel zichtbaar is 
voor alle Gebruikers en Opdrachtgevers van (de Site van) Lerenophetweb. De Gebruiker kan per 
Profielonderdeel bepalen of hij dit wel/niet inzichtelijk wil maken voor de andere Gebruikers en 
Opdrachtgevers van Lerenophetweb. Zo kunnen bepaalde gegevens enkel inzichtelijk worden gemaakt voor 
bepaalde (groepen van) Gebruikers (bijvoorbeeld Gebruikers waarmee de Gebruiker contact heeft gelegd via 
de Site van Lerenophetweb) en/of Opdrachtgevers.



3. De Gebruiker dient zich er van bewust te zijn dat door plaatsing van zijn Profiel op het (geheel of gedeeltelijk) 
Openbare Gedeelte van de Site van Lerenophetweb in principe iedereen toegang tot zijn gegevens kan krijgen.

Artikel 6 Verstrekken van bijzondere persoonsgegevens

1. Het is de Gebruiker niet toegestaan strafrechtelijke gegevens en/of gegevens omtrent zijn godsdienst, 
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een 
vakvereniging op de Site van Lerenophetweb te plaatsen dan wel in zijn Profiel op te nemen. Wanneer de 
Gebruiker hiertoe toch overgaat, behoudt Lerenophetweb zich het recht voor om deze gegevens te registreren, 
te verwerken en te gebruiken conform dit privacystatement.

2. Het is de Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan identificatienummers, waaronder het burgerservicenummer 
(BSN), in zijn Profiel op te nemen, dan wel op de Site van Lerenophetweb te plaatsen.

Artikel 7 Doeleinden gebruik

1. Indien de Gebruiker zich bij Lerenophetweb registreert, dan wel een Profiel aanmaakt op de Site van 
Lerenophetweb worden de door hem daarbij verstrekte persoonsgegevens verwerkt met als doel:
1. de registratie van de Gebruiker uit te kunnen voeren en te beheren (waaronder het bevestigen van de 

Gebruikersnaam en Toegangscode aan de Gebruiker) en de Gebruiker toegang te verlenen tot zijn 
persoonlijke Lerenophetweb-account en/of het Bedrijfsaccount;

2. de Gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de Site en diensten van Lerenophetweb, zulks in de 
ruimste zin des woords;

3. de Gebruiker de mogelijkheid te geven een Profiel te plaatsen, te beheren en of aan te passen;
4. de Gebruiker de mogelijkheid te geven Gegevens en Afbeeldingen op de Site van Lerenophetweb te 

plaatsen;
5. de Gebruiker in contact te brengen met (Gemeenschappen van) Gebruikers en Opdrachtgevers van 

Lerenophetweb;
6. (Gemeenschappen van) Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb met de Gebruiker in contact te 

brengen;
7. de Gebruiker de mogelijkheid te geven om namens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in 

de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met Lerenophetweb aan te gaan (mits hij 
daartoe is gerechtigd);

8. het Profiel van de Gebruiker voor andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb 
inzichtelijk en bruikbaar te (kunnen) maken;

9. de ontwikkeling van de Gebruiker te bevorderen, zulks in de ruimste zin des woords;
10. het Profiel van de Gebruiker te matchen met Profielen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers, Vacatures 

en/of Gemeenschappen van Gebruikers;
11. de (inhoud van de) Site van Lerenophetweb en de eventueel daarop geplaatste advertenties beter op de 

wensen en behoeften van de Gebruiker af te stemmen;
12. de Gebruiker te informeren (per e-mail, SMS of andere elektronisch communicatiemiddel) over door 

Lerenophetweb aangeboden producten en diensten en/of soortgelijke producten en diensten, dan wel over 
aan de dienstverlening van Lerenophetweb gerelateerde zaken die voor de Gebruiker naar het oordeel van 
Lerenophetweb van belang zijn (waaronder updates van de Site van Lerenophetweb, door 
(Gemeenschappen van) Gebruikers en/of Opdrachtgevers en/of Lerenophetweb georganiseerde events, 
opleidingsmogelijkheden, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);

13. de Gebruiker te informeren over de producten en/of diensten van door Lerenophetweb zorgvuldig 
geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op de Site van Lerenophetweb;

14. de geschiktheid van de Gebruiker voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;
15. de Gebruiker deel te laten nemen aan door Lerenophetweb aangeboden Cursussen, Trainingen, Online 

Tests en het genereren van rapportages en/of testresultaten;
16. de Gebruiker te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de 

Site van Lerenophetweb door andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb;
17. andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb te informeren over en/of te waarschuwen 

voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van de Site van Lerenophetweb door de Gebruiker;
18. deze te verstrekken aan aan Lerenophetweb gelieerde natuurlijke en rechtspersonen indien en voor zover 

dit naar het oordeel van Lerenophetweb van belang is voor een goede dienstverlening;
19. ten behoeve van de dienstverlening door Lerenophetweb te allen tijde een archiefkopie van de gegevens 

van de Gebruiker te bewaren.
2. Door zich bij Lerenophetweb te registreren verleent de Gebruiker Lerenophetweb het recht om de bij zijn 

registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden. Door plaatsing
van zijn gehele of gedeeltelijke Profiel op het Openbare Gedeelte van de Site van Lerenophetweb verleent de 
Gebruiker Lerenophetweb daarnaast het recht om zijn Profiel ten behoeve van de hiervoor genoemde 



doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, zulks binnen de door de 
Gebruiker eventueel aangegeven grenzen.

3. De Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn dat zijn Profiel door plaatsing op het Openbare Gedeelte van de 
Site van Lerenophetweb met behulp van zoekmachines op het internet kan worden gevonden, geïndexeerd 
en/of gearchiveerd.

4. De Gebruiker kan de mogelijkheid worden geboden om bij zijn registratie of nadien binnen zijn 
Lerenophetweb-account aan te geven dat zijn persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-
mail, SMS of andere elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of
gelijksoortig aan de producten en diensten van Lerenophetweb, waaronder de producten en diensten van door 
Lerenophetweb zorgvuldig geselecteerde partners. De Gebruiker kan de door hem verleende toestemming op 
elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen met het verzoek zijn registratie te beëindigen. (Zie 
de contactpagina op www.lerenophetweb.nl).

5. Indien de gegevens van de Gebruiker worden gebruikt door Lerenophetweb om de Gebruiker te informeren 
(per e-mail, SMS of andere elektronisch communicatiemiddel) over door Lerenophetweb aangeboden 
producten en diensten en/of soortgelijke producten en diensten, dan wel over aan de dienstverlening van 
Lerenophetweb gerelateerde zaken die voor de Gebruiker naar het oordeel van Lerenophetweb van belang zijn,
kan de Gebruiker zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen met het verzoek 
zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken. (Zie de contactpagina op www.lerenophetweb.nl).

Artikel 8 Verstrekken gegevens aan derden

1. Lerenophetweb verstrekt geen persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden, behoudens indien en voor 
zover:
1. de Gebruiker zijn Profiel plaatst op het Openbare Gedeelte van de Site van Lerenophetweb. In dat geval 

krijgen alle Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb in beginsel toegang tot in dit Profiel 
opgenomen persoonsgegevens van de Gebruiker;

2. Lerenophetweb daartoe op grond van de wet wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling 
of andere regelgevende instantie wordt verzocht;

3. dit naar het oordeel van Lerenophetweb noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van
de aan haar gelieerde ondernemingen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de 
staatsveiligheid of veiligheid van haar overige Gebruikers te beschermen.

2. Lerenophetweb kan daarnaast de persoonsgegevens van haar Gebruikers aan bedrijven en/of personen 
verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken, waaronder bedrijven en personen
die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving 
kennen. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens van de
Gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door Lerenophetweb opgedragen taken uit te voeren. 
Lerenophetweb verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de persoonsgegevens van haar 
Gebruikers niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens 
zijn verkregen. Daarnaast heeft Lerenophetweb de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle 
doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Zo kan zij de door haar ingeschakelde bedrijven 
en/of personen een geheimhoudingsbeding laten tekenen.

3. Verder kan Lerenophetweb de door haar Gebruikers verstrekte persoonsgegevens geheel geanonimiseerd (dat 
wil zeggen zonder NAW-gegevens) ter beschikking stellen aan door haar geselecteerde partners teneinde de 
Gebruiker op de Site van Lerenophetweb te kunnen informeren over producten en diensten van deze partners.

Artikel 9 Verwijderen/wijzigen gegevens

1. De Gebruiker kan de door hem op de Site van Lerenophetweb geplaatste gegevens op elk moment verwijderen,
verbeteren, aanvullen, updaten, corrigeren en/of wijzigen met behulp van zijn Lerenophetweb-account. Tevens 
kan de Gebruiker op elk gewenst moment zijn Profiel afschermen door dit geheel of gedeeltelijk van het 
Openbare Gedeelte van de Site van Lerenophetweb te verwijderen.

2. Alle op de Site van Lerenophetweb door de Gebruiker geplaatste Gegevens en Bestanden blijven beschikbaar 
op de Site zolang de Gebruiker ze niet verwijdert. Lerenophetweb behoudt zich het recht voor de door de 
Gebruiker geplaatste gegevens van haar Site verwijderen na één jaar van inactiviteit.

Artikel 10 Gebruik gegevens door derden

1. Wanneer de Gebruiker zijn Profiel met persoonsgegevens plaatst op het Openbare Gedeelte van de Site van 
Lerenophetweb kunnen zijn Profiel en persoonsgegevens door derden (waaronder Gebruikers en/of 
Opdrachtgevers van Lerenophetweb) worden verzameld en/of gebruikt zonder dat Lerenophetweb daar 
controle over of wetenschap van heeft.

2. Het kan voorkomen dat de Site van Lerenophetweb door derden (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers 
van Lerenophetweb) wordt gebruikt die in het buitenland zijn gevestigd waar geen gelijkwaardige 
privacywetgeving geldt.

http://www.lerenophetweb.nl/


3. Het plaatsen van de gegevens op de Site van Lerenophetweb gebeurt op eigen risico. Lerenophetweb kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van 
Lerenophetweb) maken van de door haar Gebruikers op het Openbare Gedeelte van haar Site geplaatste 
persoonsgegevens. Tevens is Lerenophetweb niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en 
regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derden.

Artikel 11 Verwijzingen en links

De Site van Lerenophetweb bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden (waaronder 
andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb). Lerenophetweb is op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Lerenophetweb raadt haar Gebruikers dan ook aan
het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat de Gebruiker op de hoogte is hoe deze derden met 
zijn persoonsgegevens omgaan.

Artikel 12 Beveiliging

1. Lerenophetweb spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen
teneinde de persoonsgegevens van haar Gebruikers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

2. Ondanks de door Lerenophetweb genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in 
slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van de Gebruikers van Lerenophetweb voor 
oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Lerenophetweb sluit nadrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid 
dienaangaande uit.

Artikel 13 Gebruik logbestanden

De Site van Lerenophetweb verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de Gebruikers van 
haar Site, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van de Gebruiker, het IP-adres van de 
Internet Service Provider van de Gebruiker, datum en tijd van toegang tot de Site, het internetadres van de website 
vanwaar de Gebruiker rechtstreeks is doorgelinkt naar de Site van Lerenophetweb, het besturingssysteem dat de 
Gebruiker gebruikt, de onderdelen van de Site die de Gebruiker bezoekt, de pagina’s van de Site die de Gebruiker heeft 
bezocht en de informatie die de Gebruiker heeft bekeken, evenals het materiaal dat de Gebruiker doorstuurt of 
downloadt van de Site. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Site en/of het systeem en om 
de Site en dienstverlening van Lerenophetweb te verbeteren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden 
worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 14 Cookies

1. De Site van Lerenophetweb maakt gebruik van 'cookies', een technologie waarmee informatie op de harde 
schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen door het systeem van de website die de Gebruiker 
bezoekt. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de Site. Een cookie wordt alleen herkend door de server 
waarvan de Gebruiker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt 
om de Gebruiker te kunnen herkennen als eerdere Gebruiker van de Site, om de activiteiten van de Gebruiker 
op de Site te volgen, om de behoeften van de Gebruiker te kunnen invullen, om een Lerenophetweb-account 
aan te kunnen bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van de persoonsgegevens van de
Gebruiker en om in andere opzichten het bezoek van de Gebruiker aan de Site van Lerenophetweb te 
vergemakkelijken. Cookies worden tevens gebruikt om Gebruikersnamen en Toegangscodes te onthouden.

2. Advertenties die op de Site van Lerenophetweb te zien zijn, kunnen ook cookies of andere technologieën 
bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door reclamebedrijven toebehorend aan derden 
waarover Lerenophetweb geen controle heeft. Lerenophetweb is dan ook niet aansprakelijk voor de in deze 
advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Evenmin is Lerenophetweb aansprakelijk voor het 
gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld door middel van dergelijke cookies of technologieën.

3. Indien de browser van de Gebruiker dat toelaat kan de Gebruiker ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan 
evenwel het gebruiksgemak van de Site van Lerenophetweb evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van
de Site te gebruiken negatief beïnvloeden.

Artikel 15 Blokkadelijst

1. De Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn dat zijn persoonsgegevens en/of zijn IP-adres(sen) door 
Lerenophetweb op een zogenaamde blokkadelijst kunnen worden geplaatst ingeval hij zijn verplichtingen uit 
de Gebruikersvoorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, zulks 
uitsluitend ter beoordeling van Lerenophetweb. Plaatsing op de blokkadelijst heeft als doel de Gebruiker de 
toegang tot de site van Lerenophetweb te ontnemen.



2. Uitsluiting van de site van Lerenophetweb door plaatsing van de persoonsgegevens en/of (het) IP-adres(sen) 
van de Gebruiker op de blokkadelijst geldt voor een termijn van vijf jaar. Na het verstrijken van deze termijn 
wordt de plaatsing van de blokkadelijst verwijderd.

Artikel 16 Beëindigen registratie en bewaartermijn gegevens

1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door dit per e-mail aan Lerenophetweb 
kenbaar maken. (Zie de contactpagina op www.lerenophetweb.nl). Zijn registratie wordt dan verwijderd.

2. Bij beëindiging van de registratie van de Gebruiker worden zijn Profiel en persoonsgegevens van de Site van 
Lerenophetweb verwijderd. Lerenophetweb en haar leveranciers van de aangeboden Online Tests bewaren na 
beëindiging van de registratie te allen tijde een archiefkopie van de door de Gebruiker aan verstrekte gegevens 
en de gegenereerde testresultaten in het dossier.

3. Het kan voorkomen dat Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb een kopie hebben gemaakt van 
het Profiel van de Gebruiker en/of de daaraan toegevoegde gegevens en bestanden. Dit kan betekenen dat deze 
Gebruikers ondanks de beëindiging van de registratie blijven beschikken over de openbaar gemaakte 
(persoons)gegevens. Lerenophetweb kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 17 Vragen, opmerkingen en klachten

Indien de Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop 
Lerenophetweb zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Lerenophetweb kenbaar 
maken. (Zie de contactpagina op www.lerenophetweb.nl).

Artikel 18 Inzagerecht

De Gebruiker kan Lerenophetweb op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke gegevens Lerenophetweb van 
hem verwerkt. (Zie de contactpagina op www.lerenophetweb.nl). Lerenophetweb zal binnen vier weken op het verzoek 
van de Gebruiker reageren.

Artikel 19 Aanpassen privacystatement en intrekken instemming

1. Lerenophetweb heeft het recht dit privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal haar 
geregistreerde Gebruikers in dat geval middels haar Site op de hoogte stellen van het nieuwe privacystatement.
Daarnaast is het meest actuele privacystatement te allen tijde in te zien op de Site van Lerenophetweb. 
Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Site van Lerenophetweb voortzet nadat het privacystatement is 
gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker het aangepaste privacystatement onherroepelijk heeft aanvaard.

2. Indien de Gebruiker de door hem verleende instemming met betrekking tot de inhoud van dit privacystatement 
wenst in te trekken, kan hij daartoe een e-mail sturen. (Zie de contactpagina op www.lerenophetweb.nl). Het 
intrekken van zijn instemming leidt ertoe dat de Gebruiker geen gebruik meer kan maken van de diensten en/of
Site van Lerenophetweb. Lerenophetweb zal de registratie van Gebruiker met onmiddellijke ingang 
beëindigen, zonder evenwel schadeplichtig te zijn.
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