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Algemene voorwaarden 
Millenniummediums.com / Paranormaal-netwerk.nl 

 

Artikel 1: Definities 
 

1. Millenniummediums.com Limited: 
Paranormaal-netwerk.nl Limited en subdomeinen zijn 1 van de websites onder de handelsnaam 
Millenniummediums.com Limited, gevestigd te 15 Alexandra Corniche Hythe, United Kingdom, CT21 
5RW, ingeschreven in het handelsregister onder Company number 11703376 en bereikbaar via  
info@millenniummediums.com. 

2. Gebruiker: 
De persoon die de website van Millenniummediums.com of Paranormaal-netwerk.nl bezoekt en/of 
gebruik maakt van de via de websites Millenniummediums.com of Paranormaal-netwerk.nl 
aangeboden diensten en/of producten. 

3. Consulent: 
De persoon die cursussen en opleidingen rechtstreeks aanbiedt via de websites van 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl waarmee gebruiker in contact kan komen. 

4. Docent: 
De persoon die cursussen / diensten aanbiedt via de websites van Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal-netwerk.nl waarmee gebruiker in contact kan komen. 

5. Websites: 
www.Paranormaal-netwerk.nl + subdomeinen / www.Millenniummediums.com 

 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid en rechtsgeldigheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website en gelden 
tussen Millenniummediums.com / Paranormaal-netwerk.nl en gebruiker. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door consulenten te verrichten diensten 
voor gebruiker. Tussen consulent en gebruiker komt een rechtstreekse overeenkomst tot stand, op 
welke relatie de voorwaarden van de consulent zelf rechtstreeks van toepassing zijn. 

3. Door de websites van Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl te bezoeken, te 
benaderen en/of op of via deze website/applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart 
gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 

4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige 
onderdelen van deze voorwaarden van kracht en wordt overigens het betreffende nietige of 
vernietigbare onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke 
bedoeling zoveel mogelijk benadert. 
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Artikel 3: Inhoud en gebruik van de website 
1. De website werkt als een ontmoetingsplek/platform voor gebruikers, consulenten en docenten. 

En heeft als doel een actieve en rechtstreekse verbinding tussen gebruikers en consulenten of 
docenten tot stand te brengen. De tarieven hiervoor zijn duidelijk op de website vermeld. 

2. De website en de diensten die aangeboden worden via de website zijn toegankelijk voor iedere 
persoon van 16 jaar of ouder en/of personen jonger dan 16 jaar met (voorafgaande) toestemming van 
hun ouders of voogd. Indien gebruiker de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, of gebruiker 
bezwaar maakt tegen de inhoud van de website en/of gebruiker van de website of diensten zich in een 
geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is 
verboden, dient gebruiker het bezoek aan de website direct af te breken. 

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn zijn/haar account en 
bijbehorende wachtwoorden. Gebruiker zal zorg dragen dat niemand anders de beschikking krijgt 
over zijn/haar inloggegevens. Gebruiker is als enige gerechtigd zijn/haar account te gebruiken. Als 
gebruiker het toch toestaat dat een ander zijn/haar persoonlijk account gebruikt, gebeurt dat voor                  
eigen rekening en risico van gebruiker. Het is gebruiker niet toegestaan om de informatie met 
winstoogmerk op enige wijze aan derden (door) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te 
verstrekken. Het is ook niet toegestaan om de informatie met winstoogmerk ten behoeve van 
derden te gebruiken voor eigen cursussen/opleidingen. Het is gebruiker niet toegestaan om 
opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden 
geschonden. Tevens is het gebruiker niet toegestaan beledigende, bedreigende, racistische, 
vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van Millenniummediums.com en 
Paranormaal-netwerk.nl, te plaatsen/publiceren c.q. op andere wijze te verspreiden/te verkondigen. 
In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van 
de websites, deze algemene voorwaarden of met algemeen geldende wetten, regels of 
fatsoensnormen. 

4. Het is toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen welke de 
consultatie op de website van Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl stimuleert. Niet 
toegestaan is het plaatsen van advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen met andere 
belangen en/of schadelijk zijn voor de websites van Millenniummediums.com en Paranormaal- 
netwerk.nl. 

5. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen 
en/of telefoonnummers) te plaatsen. 

6. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan. 
7. Berichten die, naar interpretatie van Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl, niet in 

overeenstemming zijn met de leden 4, 5, 6 en 7 van dit artikel, kunnen zonder waarschuwing 
aangepast of verwijderd worden. 

8. Gebruikers die zich niet aan de leden 4, 5, 6 en 7 van dit artikel houden kunnen zonder waarschuwing 
van de websites verwijderd worden. 

9. Klachten met betrekking tot de werking en/of de inhoud van de website, dienen via persoonlijke 
correspondentie aan Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl te worden doorgegeven en 
niet op de website zelf te worden geplaatst. 

10. De inhoud van de externe links / profielen zoals deze kunnen worden geplaatst op de website worden 
niet door Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl gecontroleerd. Daarvoor is 
betreffende aanbieder (consulent) aansprakelijk. Over de voorwaarden vermeld in de leden 4, 5, 6 en 
7 van dit artikel kan niet met Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl worden 
gecorrespondeerd. 

11. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot de websites van Millenniummediums.com 
en Paranormaal-netwerk.nl is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Millenniummediums.com en 
Paranormaal-netwerk.nl direct aangifte doen. 

 
 

Artikel 4: Technische voorwaarden 
1. De website/applicatie is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en 

verwijzen naar pagina’s van deze website/applicatie op internet is voor normaal gebruik in beginsel 
toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context. 

2. Inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is toegestaan middels de mogelijkheden die 
Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl aanbiedt. 

3. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen 
mogelijk te maken. 

4. Gebruik van het logo of logo´s van Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl ten behoeve 
van linken of verwijzen is toegestaan middels de mogelijkheden die Millenniummediums.com en 
Paranormaal-netwerk.nl aanbieden. 
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Artikel 5: Tarieven en betaling 
1. De gebruiker kan via de websites rechtstreeks in contact komen met een consulent en/of docent naar 

eigen keuze. De tarieven van de verschillende consulenten en opleidingen staan duidelijk op de 
website vermeld. 

2. Door te bellen met de consulent gaat gebruiker akkoord met de prijsstelling van betreffende consulent 
en komt er rechtstreeks een overeenkomst tot stand tussen consulent/docent en gebruiker. 
Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl is ter zake die overeenkomst geen partij en sluit 
ter zake alle aansprakelijkheid uit. 

3. Gebruiker koopt conform de instructies op de website louter een opleiding en/of consult. De 
tarieven vermeld op de website zijn altijd leidend. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment 
van aangaan van de dienst. Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl doen er alles aan 
er voor te zorgen dat verschillende voorwaarden (die van haarzelf en de Consulenten / docenten) 
niet met elkaar in  strijd zijn. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van enige tegenstrijdigheid in 
relatie tot Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl, dan gaan deze algemene 
voorwaarden van Millenniummediums.com en Paranormaal-netwerk.nl voor. Vooraf wordt het 
verbruik afgeschreven van de gebruiker. Gebruiker geeft Millenniummediums.com en Paranormaal-
netwerk.nl toestemming om het verbruik af te schrijven dan wel te verrekenen. Gebruiker ontvangt 
geen rente over zijn/haar beltegoed. 

4. Gebruiker kan binnen 2 weken na registratie of na zijn/haar constatering van een fout met 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl contact opnemen indien hij/zij van mening is 
dat Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl een fout heeft gemaakt bij het verwerken 
van de gegevens van gebruiker. De gegevens in de administratie van Millenniummediums.com en 
Paranormaal-netwerk.nl kunnen dan worden gebruikt als tegenbewijs voor saldo / en tegoeden en alle 
transacties. Deze gegevens zijn doorslaggevend. 

5. Gebruiker die zich niet houd aan artikel 3 met onder anderen de leden 4, 5, 6 en 7 van dat artikel. Kan 
verwijderd worden van de websites. Alle tegoeden worden dan gebruikt ten aanzien van de kosten die 
gemaakt zijn voor deze gebruiker. Alle rechten van de gebruiker met betrekking tot deze tegoeden 
komen per direct te vervallen. 

6. Gebruiker dient bij het aanschaffen van een cursus en deze in termijnbetalingen te voldoen, alle 
termijnen te voldoen, ongeacht of de gebruiker eerder wenst te stoppen met de cursus. In 
overeenstemming met de leerkracht kan wel gekeken worden naar een passende oplossing om 
bijvoorbeeld met een nieuwe groep in te stromen, restitutie van lesgelden zal nooit plaats vinden. Dit 
doordat de Online school digitaal werkt en vooraf aan de startdatum van een cursus accountruimte / 
webspace inhuurd voor desbetreffende gebruiker. 

 
 

Artikel 6: Studievoorwaarden 
 

1. De overeenkomst. Tussen de student en Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl 
Limited komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de student. De student aanvaardt het 
aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending kan zowel per post als elektronisch 
plaatsvinden. Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited bevestigt de 
ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk of elektronisch. De student aanvaardt het aanbod ook 
wanneer hij zich telefonisch inschrijft bij Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl 
Limited. Met het inschrijven verklaart de student zich akkoord met deze algemene voorwaarden en 
met de algemene voorwaarden van Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl 
Limited. 

2. Eigendom. Het ontvangen lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus/opleiding eigendom van 
de student. De student is hiervoor geen extra kosten verschuldigd. De auteursrechten blijven bij 
Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited berusten. Gebruik van het 
lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet 
toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Millenniummediums.com Limited / 
paranormaal-netwerk.nl Limited. 

3. Examengarantie. Een student die niet slaagt voor een eerste examen, wordt gratis verder opgeleid 
voor het volgende examen. De student kan de huiswerkopgaven opnieuw ter correctie indienen en 
de leraren vragen stellen. Alle kosten daarvoor, met uitzondering van het examengeld, komen voor 
rekening van Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited. Deze 
examengarantie geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen en zelfstudiecursussen. 
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4. Studiebegeleiding. De student mag voor de duur van een aangemelde Opleiding, gebruik maken van 
de huiswerkbegeleiding, zonder extra lesgeld hiervoor te hoeven betalen, tenzij anders aangegeven. 
Dit geldt niet voor tussentijds opgezegde cursussen/opleidingen en zelfstudiecursussen. 

5. Tussentijds overeenkomst beëindigen. Bij Millenniummediums.com Limited / paranormaal-
netwerk.nl Limited schrijft de student zich in voor het complete programma van de cursus/opleiding. 
Opzegging is mogelijk, doch blijft de student verplicht om de overeengekomen prijs volledig te 
voldoen. Op verzoek van de student onderbouwt Millenniummediums.com Limited / paranormaal-
netwerk.nl Limited de hoogte van deze vergoeding. Opzegging dient per aangetekende brief te 
geschieden. Indien op een elektronische wijze is ingeschreven, is het ook toegestaan de 
overeenkomst per e-mail op te zeggen. Bij de vaststelling van de opzegdatum wordt de datum van 
het poststempel als verzenddatum aangehouden. In het geval van opzegging per e-mail geldt de 
datum van verzending van de e-mail. De tussentijdse opzegging is pas definitief als de student van 
Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited een bevestiging heeft 
ontvangen. De totale kosten zijn nimmer hoger dan het overeengekomen lesgeld. 

• Bij overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt een eventuele 
resterende betalingsverplichting. 

• De student betaalt inschrijfgeld. Dit wordt gelijktijdig met de eerste lesgeldtermijn 
gefactureerd aan de student. 

• Het lesgeld dient betaald te worden, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur/facturen. 
Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld. 

• De student is in verzuim vanaf het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. 
Het lesgeld wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. Millenniummediums.com 
Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited stuurt een betalingsherinnering aan de student, 
alvorens Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited de vordering 
overdraagt aan een incassobureau. Het lesgeld wordt conform de Wet Normering 
Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd met een minimum van € 40,- indien 
een incassobureau het lesgeld moet innen. Indien de student in verzuim is, is 
Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited gerechtigd de 
lesverzending, docentbegeleiding en het gebruik van de online college te stoppen terwijl de 
betalingsverplichtingen normaal doorgaan, ook voor de maandtermijnen die later 
verschuldigd zijn.  

• Het terugzenden van lesmateriaal en het niet inzenden van huiswerk ontheft de student niet 
van zijn betalingsverplichtingen. 

• De verplichtingen van een cursus of opleiding zijn voltooid wanneer al het studiemateriaal 
betaald is. Wanneer de student de complete cursus of opleiding heeft ontvangen en 
betaald, en nog niet al het huiswerk heeft ingezonden, kan de student het huiswerk blijven 
inzenden tot een termijn van maximal 4 weken achterstand. De student heeft toegang tot 
het online college voor de duur van een opleiding. 
 

6. Wisselen van Opleiding. Millenniummediums.com Limited / paranormaal-netwerk.nl Limited maakt 
kosten jegens accounthuur, en alle professionele toeppassingen om u zo makkelijk mogelijk te 
kunnen onderwijzen, deze kosten worden per Opleiding volledig voldaan voor u. Het is dus 
onmogelijk om deze applicatie om te zetten naar een andere Opleiding, in overleg met de docent kan 
eventueel naar een oplossing gekeken worden maar dit is de docent nimmer verplicht! 

7. Huiswerk / Studiebelasting. Elke Opleiding kent naast de live lessen ook wat eigen studie tijd en/of 
opdrachten, deze dient u te maken binnen de besproken tijd en wordt medegedeelt door uw docent. 
Het niet op tijd af hebben van Huiswerk taken zal de maximale 4 weken termijn in werking stellen, dit 
houd in dat na 4 weken achterstand kan de docent of  Millenniummediums.com Limited / 
paranormaal-netwerk.nl Limited uw account voor de bewuste Opleiding deactiveren. In  eventueel 
overleg met docent kan de activatie éénmalig weer in werking gesteld worden, u dient dan wel zo 
spoedig mogelijk uw opdrachten op orde te hebben en binnen de 4 weken te blijven (met 
uitzondering van de laatste 3 weken voor het het examen).  
 
Mocht lid 5 of 6 ter spraken komen, om bijvoorbeeld in te stromen binnen een nieuwe 
opleidingsgroep, dient u wel de volledige opleidingsgelden opnieuw te voldoen. De kosten worden 
mede bepaald door het tijdsbestek waarin bewuste Opleiding plaats vindt. 
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Artikel 7: Disclaimer en Aansprakelijkheid 
 

1. De diensten van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl zijn beperkt tot het beheren 
van de website van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl, het beheren van het 
tegoed van de gebruikers en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en consulent en/of 
docent. 

2. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl. heeft met de grootst mogelijk zorg en 
aandacht de websites/applicaties samengesteld. Alhoewel Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal-netwerk.nl daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare 
bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor c.q. is zij niet aansprakelijk voor de juistheid en de 
volledigheid van de op of via de websites/applicaties aangeboden informatie. Informatie die van 
essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden 
geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de websites/applicaties, zijn 
voor eigen rekening en risico. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl. is dan ook niet 
aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid 
zijdens Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl. 

3. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk 
voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, chat, het 
verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën 
en concepten. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is gerechtigd deze informatie 
van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de 
website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl de op of via deze internetsites aangeboden 
producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de 
gebruiker. 

4. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl spant zich maximaal in om de websites 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl beschikbaar te stellen en toegankelijk te 
houden. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of 
gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de 
websites/applicaties of de (on)bereikbaarheid van de websites/applicaties, waaronder begrepen: 
storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites/applicaties 
gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de websites/applicaties wordt aangeboden, daaronder 
mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden. Evenmin kan 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl aansprakelijk worden gehouden voor enige 
schade als gevolg van het wegvallen van de verbinding tussen docent / consulent en gebruiker. 
5. Gebruiker heeft rechtstreeks contact met consulent / docent en tussen consulent/docent en 
gebruiker ontstaat een rechtstreekse overeenkomst waarop Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal- netwerk.nl geen invloed heeft. De voorwaarden waaronder de diensten door de 
consulent(en) / docent(en) worden aangeboden worden door de consulent/docent zelf bepaald. 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 
en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de diensten van de consulent(en)/docent(en). De 
informatie tussen gebruiker en consulent/docent zijn vertrouwelijk van aard en privé. 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
gevolgen voortvloeiende uit het afnemen van diensten van de consulent(en) / Docent(en) door 
gebruiker. 

6. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is evenmin aansprakelijk voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de profielen van de consulent(en) / Docent(en) en/of voor directie of 
indirecte schade voortkomend uit het gebruik van (de diensten aangeboden op) de website. 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is niet verantwoordelijk voor profielen of 
uitingen van consulent(en) docent(en) die in strijd zijn met de wet. Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal-netwerk.nl heeft niet de beschikking over de middelen om de inhoud van profielen en 
gesprekken tussen gebruiker en consulent / docent permanent te controleren. Bij vermoeden van 
overtreding van de wet door een consulent / docent zal Millenniummediums.com en/of Paranormaal- 
netwerk.nl direct op de hoogte worden gebracht. Millenniummediums.com en/of Paranormaal- 
netwerk.nl zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om 
herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website 
verwijderen. 

7. Bovendien kan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl nimmer aansprakelijk worden 
gesteld voor het (oneigenlijk) gebruik of beheer van het account en/of tegoed van en door gebruiker. 

8. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is onder geen omstandigheden aansprakelijk 
voor directe of indirecte schade (inclusief gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van (die 
diensten aangeboden op) de websites. 
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9. Voorts is Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl niet aansprakelijk voor gebruik of 
oneigenlijk gebruik van de website en/of een account door gebruiker, waaronder de gebruiker jonger 
dan 16 jaar die geen toestemming heeft gekregen van zijn/haar ouders of voogd. 

10. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is ook niet aansprakelijk voor onjuiste 
vermelding van de tarieven op de website. De tarieven vermeld op de website zijn altijd leidend. 

 
 

Artikel 8: Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 
 

1. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de 
websites/applicaties, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand 
en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal-netwerk.nl of voor zover het betreft de inhoud van het account/profiel van de 
consulent/docent de met haar samenwerkende consulent(en) / Docent(en). Gebruiker mag de inhoud 
van de website/applicatie slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit 
betekent dat al het overig gebruik en/of verveelvoudiging niet is toegestaan, tenzij daarvoor 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl 
is. 

2. Het gebruik van de website verleent gebruiker op geen enkele manier rechten op (een deel van) de 
content daarvan. 

3. Zonder expliciete toestemming van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl is het 
strikt verboden om een deel van (de content van de) website geheel of gedeeltelijk aan te passen, te 
wijzigen, te verspreiden, te verveelvoudigen of op andere wijze te exploiteren. 

4. Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en 
overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de  
websites/applicaties aan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl naar aanleiding van 
een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden: 
gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, 
waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl voor mogelijke aanspraken van derden ter 
zake. Gebruiker verleent Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl door zijn/haar 
deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening 
van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil 
zeggen: lineair of on-demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) 
medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, 
satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv s, pc s, 
handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of 
mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet 
beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de websites/applicaties en het opslaan van de 
bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. Mocht Millenniummediums.com en/of 
Paranormaal-netwerk.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makende links of 
materiaal dan heeft Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl het recht deze links of 
inhoud onmiddellijk te verwijderen en toegang tot de website te ontzeggen. 

 
 

Artikel 9: Persoonsgegevens en privacyverklaring 
1. Voor het ontvangen van Nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de 

websites/applicaties is de registratie van de persoonlijke gegevens van gebruiker noodzakelijk of 
gewenst. Gebruiker kan zich registreren door het registratieproces volledig te doorlopen. 

2. Gebruiker dient bij het doorlopen van het registratieproces volledige, actuele en waarheidsgetrouwe 
informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert eventuele wijzigingen in zijn/haar 
gegevens onmiddellijk aan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl door te geven. 

3. Gegevens van gebruiker kunnen worden gebruikt om gebruiker te informeren over activiteiten, 
enquêtes en interessante aanbiedingen van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl 
en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl 
doet dit alleen als gebruiker aangeeft daar prijs op te stellen (opt-in). Niet openbare gegevens van 
gebruiker worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt en/of voor enig ander doel gebruikt, 
met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde 
instanties. 

4. Door aanmelding of registratie geeft gebruiker ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van 
zijn/haar persoonsgegevens door Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl. Personen 
onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd. 
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5. Gegevens van gebruiker die gebruiker via de websites/applicaties heeft ingevoerd, worden 
opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde de persoonlijke gegevens van gebruiker optimaal te 
beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde 
computerruimte bevinden. 

6. Gebruiker kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e- 
mail) verzoek hiertoe aan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl te richten via  
info@millenniummediums.com. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl zal gebruiker 
dan spoedig een overzicht verstrekken van zijn/haar bij Millenniummediums.com en/of Paranormaal-
netwerk.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien gebruiker van mening is dat zijn/haar 
persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kan gebruiker 
dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl  
melden. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl zal de instructies van gebruiker zo 
snel mogelijk opvolgen, tenzij Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl hiertoe niet in 
staat is. In dat geval zal Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl de persoonsgegevens 
van gebruiker uit haar bestand(en) verwijderen. 

7. Naast door gebruiker zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het 
bezoek van de websites/applicaties. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch 
onderzoek en anderzijds om de websites/applicaties zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze 
bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. 

 
 
 
 

Artikel 10: Cookies 
 

1. De websites/applicaties van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl maken gebruik 
van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de voorkeuren van gebruiker tijdens het surfen 
onthouden en opslaan op diens eigen computer. Een cookie slaat niet de naam op van gebruiker, niet 
het adres van gebruiker, niet de leeftijd van gebruiker en ook andere persoonlijke gegevens weet een 
cookie niet. Ze onthouden alleen de voorkeuren van gebruiker en de interesses op basis van het 
surfgedrag van gebruiker. 

2. De websites/applicaties van Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl maken gebruik 
van de volgende 
cookies: 
9.1. Functionele cookies: Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de 
sites,maakt Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl soms gebruik van cookies. De pc 
van gebruiker onthoudt deindeling die hij/zij zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hoeft 
Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl geen toestemming te vragen. 
9.4 Analytische cookies: Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl plaatst analytische 
cookies om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser gebruikers 
surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of zij een groot scherm hebben, etc. Op basis 
daarvan kan Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl de sites verbeteren. Voor deze 
cookies hoeft Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl geen toestemming te vragen. 
Deze gegevens gebruikt Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl niet om te weten 
wie gebruiker is, maar alleen om het bezoek van gebruiker aan de website te analyseren. 
9.3. Cookies van externe partijen: “Op onze websites zijn buttons en dynamische onderdelen 
opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en te kunnen participeren op sociale netwerken 
zoals Facebook en Twitter. Deze buttons en dynamische onderdelen werken door middel van stukjes 
code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook 
respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” 
9.4 Tracking cookies: Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl plaatst geen tracking 
cookies. Mochten wij deze cookies in de toekomst willen plaatsen dan vragen wij hiervoor uw 
toestemming en geven een toelichting op de reden van plaatsing, met andere woorden wij leggen dan 
uit met welk doel de tracking cookies geplaatst worden. 
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Artikel 11: Wijzigingen 
 

1. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl heeft het recht om haar Websites en deze 
Algemene Voorwaarden die op haar websites staan vermeld aan te passen, bij te werken of meer 
volledig te maken. 

2. Gebruiker doet er verstandig aan de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen/na te kijken. 
3. Als gebruiker de websites na de wijzigingen blijft gebruiken, dan geeft gebruiker daarmee aan de met 

de betreffende wijzigingen in te stemmen en deze te aanvaarden. 
4. Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor 

eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht 
aan de inhoud van de website of deze algemene voorwaarden. 

 
 
 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de websites/applicaties, deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is het Engelse recht 

van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit, het benaderen van of verband houdend      
met deze Algemene Voorwaarden of met het gebruik van de websites/applicaties zullen, voor zover 
niet in der minne op te lossen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Engeland. 

 
2017 © Millenniummediums.com en/of Paranormaal-netwerk.nl 
15 Alexandra Corniche, 
Hythe, 
United Kingdom, 
CT21 5RW 
Company number 11703376 
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