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1. Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SEEK en op elke tot stand 

gekomen overeenkomst op afstand tussen SEEK en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hier 

verder klant genoemd, die gebruik maakt van diensten van SEEK waaronder maar niet beperkt tot de 

website, online-cursussen, publicaties, workshops, trainingen en abonnementen. 

1.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden 

van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.  

1.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 

overeengekomen. Wanneer een afwijking is overeengekomen, geldt deze afwijking slechts voor de 

betreffende overeenkomst of bestelling.  

1.4 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website, alwaar de gebruiker de 

Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal SEEK een PDF van de Algemene 

Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.  

1.5 Voor de diensten van SEEK, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, 

verklaart de klant zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.  

1.6 Deze algemene voorwaarden kunnen door SEEK worden gewijzigd of aangevuld. Grote 

inhoudelijke wijzigingen worden aan de klant gecommuniceerd. Bij gebreke van protest binnen 30 

dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag 

van de mededeling op alle nieuw te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen geldende en 

nog lopende overeenkomsten.  

1.7 In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, 

zal SEEK een regeling treffen naar redelijkheid.  

1.8 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene 

Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.  

2. De overeenkomst  

2.1. Een overeenkomst, tussen SEEK en de klant, komt slechts tot stand na acceptatie van de 

bestelling en/of opdracht door SEEK. Door de klant aan SEEK verstrekte bestellingen zijn 

onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door 

SEEK van deze bestelling.  

2.2. SEEK is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na 

aanvaarding van een bestelling als bedoeld in artikel  

2.1 is SEEK gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval SEEK niet is 

gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.  

2.3. Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan SEEK worden 

doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door SEEK uitdrukkelijk worden aanvaard.  

11. Toepasselijk recht  



11.1 Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 11.2 Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan SEEK, 

opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. SEEK KvK: 78222583  

• www.seekplatform.com  

• contact@seekplatform.com 

 

 

 

 


