Dit document omschrijft belangrijke informatie omtrent de voorwaarden.
Maatregelen bescherming eigendom content uitgevoerd door Growmotion
De website is alleen toegankelijk via https. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in
een veilige SQL Server, wachtwoorden worden geëncodeerd en ingeschoten materiaal
wordt opgeslagen op niet-openbare delen van de website. Growmotion kan garanderen
dat alle maatregelen te allen tijde naar behoren uit gevoerd worden, voor wat betreft
databescherming volgens de Nederlandse wet.
Standplaats servers
Growmotion wordt gehost op servers van Amazon gevestigd in Ierland.
Gebruikersvoorwaarden
Artikel 1 Definities
Content:
Inhoud van de Dienst, zoals filmpjes en beoordelingen.
Derden:
Anderen dan Growmotion, Wederpartij of Gebruiker.
Improgression is een online trainings- en feedback platform voor Massive
Dienst:
Open Online Course (MOOC), gericht op vaardigheidstrainingen.
Gebruiker: Gebruikers van de Dienst, anders dan Growmotion en de Wederpartij.
Growmotion: Growmotion, gevestigd aan de Pesetastraat 40, 991 XT te Barendrecht.
Wederpartij: De natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst.
2. Op het gebruik van de Dienst zijn ook de algemene voorwaarden van Growmotion
van toepassing. Indien er een discrepantie tussen deze Gebruikers voorwaarden en
de algemene voorwaarden van Growmotion zit, prevaleren de
Gebruikersvoorwaarden.
Artikel 3 Dienst
1. Het is de Wederpartij niet toegestaan om onderdelen van de Dienst (filmpjes
daaronder begrepen) op enige manier geheel of gedeeltelijk verder te verspreiden.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Dienst te wijzigen en/ of aan te
passen.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Content van de Dienst met behulp van
andere technieken en/ of middelen dan die binnen de Dienst worden aangeboden
te benaderen.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om beveiliging gerelateerde onderdelen van
de Dienst te omzeilen, onklaar te maken, dan wel anderszins daarin in te grijpen.

5. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Content om een andere reden te
benaderen en te gebruiken, dan waar de Dienst voor bedoeld is.
6. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Content te kopiëren, verspreiden, uit te
zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te
exploiteren, zonder nadrukkelijke toestemming van de Growmotion.
Artikel 4 Content
1. Growmotion zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Content die door de
Wederpartij wordt geplaatst enkel kan worden benaderd door, door Growmotion
geselecteerde, gebruikers en niet kan worden benaderd door Derden. Growmotion
kan echter niet garanderen dat de inhoud van de Content geheim blijft voor
Derden.
2. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de door hem geplaatste Content.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan om Content te plaatsen die door andere
gebruikers als beledigend of aanstootgevend kan worden opgevat, of waarvan het
bezit bij wet verboden is.
4. Growmotion behoudt zich het recht voor zonder toestemming van de Wederpartij
Content te verwijderen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Growmotion is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect veroorzaakt door
het gebruik van de Dienst.
2. De in 5.1 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is slechts niet van toepassing
in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. In alle gevallen Growmotion
slechts aansprakelijk voor schade die is gedekt door de
aansprakelijkheidsverzekering van Growmotion en voor zover de verzekeraar in
voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Growmotion is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is
ontstaan doordat Gebruikers dan wel Derden in strijd met deze
Gebruikersvoorwaarden hebben gehandeld, indien Growmotion voldoende
inspanningen heeft verricht om dit te voorkomen.
4. Growmotion kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien de Wederpartij de
mogelijkheid heeft de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn
verzekeringsmaatschappij te verhalen.
Artikel 6 Overmacht
1. Indien Growmotion de prestatie als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal
de Wederpartij geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van
de prestatie op Growmotion mogen verhalen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Growmotion geen invloed kan

uitoefenen, maar waardoor Growmotion niet in staat is haar verplichtingen na te
komen.
Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Gebruikersvoorwaarden tussen Growmotion en de Wederpartij is het
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan tussen Growmotion en de Wederpartij tijdens het
gebruiken van de Dienst en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen
worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland
- West-Brabant.
Artikel 8 Taal
1. Van deze Gebruikersvoorwaarden wordt een Engelse vertaling ter beschikking
gesteld. Voor de uitleg van deze Gebruikersvoorwaarden is de Nederlandse tekst te
allen tijde leidend.

