
 

 

 

Aanvullende voorwaarden NHG E-learnings 

Geldig vanaf 1 september 2021 
 

1 DEFINITIES 

 

1. Abonnementhouder: degene die het Jaarabonnement van het NHG heeft afgenomen, 

niet zijnde een consument. 

2. Afnemer: degene die met de vereniging een overeenkomst op afstand als bedoeld in 

de Algemene Voorwaarden heeft gesloten, niet zijnde een consument. 

3. Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoopvoorwaarden zoals door NHG 

gehanteerd. 

4. E-learning: de E-learnings van het NHG sluiten aan op de praktijk van alledag. De 

inhoud is voor het merendeel gebaseerd op de NHG-Richtlijnen en wordt ondersteund 

met origineel film- en geluidsmateriaal. Deze zijn zowel op een computer als tablet te 

volgen. 

5. Jaarabonnement: abonnement dat door de afnemer wordt gesloten voor het afnemen 

van E-learnings en jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd voor de periode van één jaar. 

 

2 VOORWAARDEN ABONNEES 

 

2.1 Een Jaarabonnement op de E-learning programma's (hierna ook: 'E-learnings') van het 

NHG kost € 220,- per jaar voor NHG-leden en € 315,- per jaar voor niet-leden. Betaling 

voor het eerste abonnementsjaar geschiedt bij aanschaf – op de website van het NHG 

- via het online betaalmiddel 'iDEAL'/of per automatische incasso. Bestaande abonnees 

ontvangen de factuur zoals gebruikelijk in september die via iDEAL betaald kan 

worden. De aankoop wordt door het NHG digitaal bevestigd aan Afnemer via het 

opgegeven e-mailadres en de abonnementhouder ontvangt bij die e-mail een factuur.  

2.2 Bij de aankoop wordt door Afnemer een rekeningnummer opgegeven alwaar bij 

verlenging van het Jaarabonnement het abonnementsbedrag kan worden 

afgeschreven. 

2.3 Een Jaarabonnement kan gedurende het hele jaar afgesloten worden en loopt één jaar 

(365 dagen) vanaf het moment van afsluiting. Het abonnement is persoonlijk en kan 

enkel op naam en e-mailadres van de Afnemer worden afgesloten. De Afnemer kan de 

overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het abonnement gedurende een 

termijn van maximaal 14 dagen na afname zonder opgave van redenen ontbinden. Dit 

herroepingsrecht vervalt indien in die periode E-learnings zijn geactiveerd binnen het 

Jaarabonnement.    

2.4 Op basis van een Jaarabonnement krijgt een abonnementhouder het recht jaarlijks E-

learnings ter waarde van in totaal 20 accreditatiepunten te volgen en af te ronden. Dit 

betreffen E-learnings die door het NHG worden aangeboden in de daarvoor 

gecreëerde digitale omgeving ('de NHG-Leeromgeving'). De Afnemer krijgt na afname 
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toegang tot de NHG-Leeromgeving en de E-learnings die toegankelijk zijn voor 

abonnementhouders.  

2.5 De abonnementhouder heeft alleen lopende het abonnementsjaar toegang tot de NHG-

Leeromgeving en die E-learnings die bij het abonnement behoren. Indien een E-

learning is geactiveerd binnen het abonnementsjaar maar bij beëindiging van het 

abonnement nog niet is afgerond, vervalt de toegang tot deze E-learning in de NHG-

Leeromgeving.  

2.6 Het Jaarabonnement wordt jaarlijks stilzwijgend met een periode van een jaar 

verlengd, behoudens het bepaalde in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden.  

2.7 Betaling en facturatie voor opvolgende abonnementsjaren geschiedt maximaal één 

maand voorafgaand aan het nieuwe abonnementsjaar per automatische incasso. 

2.8 Prijsverhoging van het Jaarabonnement geschiedt ten hoogste eenmaal per 

kalenderjaar, op basis van indexering. Abonnementhouders worden uiterlijk 1 maand 

van tevoren geïnformeerd indien de prijs van het Jaarabonnement wordt verhoogd. 

 

3 OPZEGGING 

 

3.1 De looptijd van het Jaarabonnement bedraagt één jaar en wordt vervolgens – 

behoudens opzegging conform artikel 3.2 van deze aanvullende voorwaarden - 

stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Tussentijdse opzegging, ook na 

een stilzwijgende verlenging, is niet mogelijk.  

3.2 Afnemer kan tot uiterlijk twee maanden voor het einde van het Jaarabonnement het 

abonnement opzeggen en daarmee verlenging van het abonnement voorkomen. 

Opzegging geschiedt schriftelijk (waaronder per e-mail).  

3.3. Tijdens de looptijd van het abonnement geactiveerde E-learnings zijn na afloop van het 

abonnementsjaar niet meer toegankelijk via de NHG-Leeromgeving en kunnen niet 

worden afgerond ter verkrijging van accreditatiepunten.  

3.4 Bij opzegging van het Jaarabonnement vindt er geen creditering plaats van niet 

gebruikte accreditatiepunten.  

3.5 Na de beëindiging van het Jaarabonnement door opzegging vervalt de toegang tot de 

E-learnings in de NHG-Leeromgeving waar het Jaarabonnement recht op geeft.  
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4 GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 

4.1 Conform artikel 6 Algemene Voorwaarden blijft het intellectueel eigendomsrecht op de 

E-learnings uitsluitend berusten bij het NHG of zijn licentiegevers. In afwijking op het 

bepaalde in artikel 6 lid 4 Algemene Voorwaarden is het de Afnemer niet toegestaan 

om van de E-learnings een (reserve)kopie te maken.  

 

5 AANSCHAF LOSSE E-LEARNINGS 

 

5.1 In de NHG-webwinkel kunnen – in aanvulling op het Jaarabonnement - losse E-

learnings aangeschaft worden. Deze E-learnings dienen binnen één jaar na aanschaf 

afgerond te worden. De aanschaf van deze E-learnings valt niet onder de reikwijdte 

van het Jaarabonnement.  

 

6 AFSLUITENDE BEPALINGEN 

 

6.1 Deze voorwaarden gelden als aanvullend op wat is bepaald in de Algemene 

Voorwaarden (in de zin van artikel 3 lid 4 van de Algemene Voorwaarden). Bij 

strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de onderhavige aanvullende 

voorwaarden prevaleren de onderhavige aanvullende voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


