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Licentie overeenkomst Mijn Leefstijl op Recept  

November 2021 

Partijen 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 

Mijn Leefstijl op Recept, gevestigd te (7521 AS) Enschede aan de Cort van der Lindenlaan 4, 
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
64023893, vertegenwoordigd door Inge Out, hierna te noemen ‘licentiegever’. 

en 

De leefstijlcoach/ het bedrijf zoals vermeld in het aanmeldformulier Leefstijlcoach die ak-
koord gaat met de licentie overeenkomst door middel van een vinkje (hierna te noemen ‘li-
centienemer’ 

In aanmerking genomen dat: 
1. Licentiegever is auteursrechthebbende op de gemaakte werken zoals omschreven in bij-
lage 1 bij deze overeenkomst, hierna te noemen ‘het werk’. 

2. Licentiegever en licentienemer alle overeengekomen afspraken in deze licentieovereen-
komst vastleggen. 

 

Komen zij als volgt overeen: 

Artikel 1  Licentie 

1. Licentiegever verleent aan licentienemer het niet-exclusieve recht om de leeromgeving 
van licentiegever te gebruiken. 

2. Het cursusmateriaal blijft eigendom van licentiegever en mag enkel worden gebruikt voor 
deelnemers waarvoor de licentie is afgenomen en het programma zoals omschreven in het 
Werk. Indien licentienemer de omgeving wil gebruiken voor andere doelgroepen dan om-
schreven in het Werk , dient hiervoor een aanvullende licentie gesloten te worden.  

3. Licentienemer mag de inhoud van het werk uitdrukkelijk niet delen met derden en ver-
krijgt uitdrukkelijk niet de bevoegdheid om sublicenties te verlenen. 

 

Artikel 2  Looptijd 

1. De licentie wordt verleend voor bepaalde tijd met ingangsdatum [datum] en vervalt, mits 
het traject geheel wordt doorlopen, een jaar na afloop traject van de laatst aangemelde 
deelnemer.  
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2. Beide partijen zijn echter gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder 
schadevergoeding, in geval van: 
a) aanvraag of verlening van surseance van betaling van een van de partijen 
b) aanvraag van faillissement of faillietverklaring van een van de partijen 
c) liquidatie of stopzetting van een de ondernemingen 
d) onderbewindstelling, curatele of schuldsanering van een van de partijen 

 

Artikel 3  Vergoeding 

1. Licentiegever factureert per deelnemer de vergoeding zoals vooraf overeengekomen als 
vergoeding voor het verleende recht. 

2. Licentiegever zal licentienemer 6 weken na de start van een eerste groepsbijeenkomst 
factureren. 

3. Indien een deelnemer het traject van licentienemer tussentijds beëindigt dient dit onmid-
dellijk kenbaar gemaakt te worden aan licentiegever, zodat de deelnemer kan worden ver-
wijderd uit de omgeving. Licentiegever is niet gehouden het eerder overeengekomen be-
drag te verrekenen indien een factuur reeds is verzonden. 

 

Artikel 4  Rechten en plichten 

1. Licentiegever verklaart rechthebbende te zijn op het werk en daarmee de bevoegdheid te 
hebben deze overeenkomst aan te gaan. 

2. Op de rechten uit deze licentie rusten geen andere rechten van derden. Licentiegever 
vrijwaart licentienemer van alle aanspraken hieromtrent. 

3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij een inbreuk op 
de auteursrechten vaststellen. Licentienemer is niet gerechtigd zelfstandig tegen inbreuken 
op te treden. 

4. Indien een schending op auteursrecht wordt geconstateerd is licentiegever bevoegd de 
betreffende deelnemer onmiddellijk uit de omgeving te verwijderen. 

5. Licentienemer is niet gerechtigd haar rechten en plichten uit deze overeenkomst over te 
dragen aan een derde. 

 

Artikel 5  Communicatie 

1. Licentienemer meldt zelf de deelnemers aan in de online leeromgeving (met voornaam, 
achternaam en e-mailadres). Elke deelnemer krijgt vanuit het systeem een mail met daarin 
de inloggegevens inclusief een automatisch gegenereerd wachtwoord. Licentienemer is zelf 
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verantwoordelijk voor het accountbeheer van de deelnemer (waaronder, maar niet gelimi-
teerd tot het toesturen van een nieuw wachtwoord) en de verdere communicatie rondom 
(de lessen) uit de online leeromgeving.  

3. Deelnemers zijn enkel gerechtigd rechtstreeks contact met licentiegever op te nemen in 
geval van technische problemen. 

 

Artikel 6  Overtreding 

1. Indien in strijd wordt gehandeld met de bepalingen uit deze overeenkomst, is de betref-
fende partij gehouden een direct opeisbare boete van 1.000 euro te voldoen aan de bena-
deelde partij, vermeerderd met 100 euro per dag voor iedere kalenderdag dat de overtre-
ding voortduurt. 

2. Deze boete laat het overige recht op schadevergoeding onverlet. 

 

Artikel 7  Slotbepalingen 

1. Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, tast dit de overige bepa-
lingen in de overeenkomst niet aan. 

2. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 

3. De rechter in het arrondissement waarin licentiegever is gevestigd, is bevoegd om kennis 
te nemen van alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 

 

Bijlage 

1. Het Werk 

Alle content in de Mijn Leefstijl op Recept Academie (www.mijnleefstijloprecept.nl) 

Alle inhoud van mails verzonden door de Mijn leefstijl op Recept Academie, inclusief de 
CooLe inspiratiemails en specials.  

 
 
 
 
 
 


