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ABONNEMENTSVOORWAARDEN 

PERMANENT ACTUEEL  

Met het abonneren op de dienst Permanent 

Actueel van Lindenhaeghe gaat 

abonnementhouder akkoord met de 

onderstaande voorwaarden. Hierin zijn de 

rechten en plichten opgenomen die van 

toepassing zijn op het abonnement op de 

dienst Permanent Actueel. 

 

Artikel 1 – Dienst Permanent Actueel 

Permanent Actueel is een door Lindenhaeghe 

ontwikkelde dienst om uw kennis actueel te 

houden en dient als hulpmiddel om de 

abonnementhouder of diens ondergeschikten 

te helpen voldoen aan de open norm van de 

AFM. De dienst wordt aangeboden in de vorm 

van een online abonnement. Het abonnement 

is als individueel abonnement of als 

bedrijfsabonnement af te sluiten. De dienst 

Permanent Actueel bestaat uit diverse 

onderdelen die, afhankelijk van een individueel 

of bedrijfsabonnement, van samenstelling en 

frequentie kunnen verschillen. 

1. Individueel abonnement  

Individuele abonnementen omvatten, 

afhankelijk van abonnementsvorm, de 

volgende vaste onderdelen:    

- Mijn Lindenhaeghe 

- Lindenhaeghe Kennis Update inclusief 

Kennis Quiz 

- Lindenhaeghe Online Kennis & 

Praktijkbijeenkomst 

- Lindenhaeghe Bibliotheek 

- Mogelijkheid tot het vragen stellen aan 

experts bij Lindenhaeghe  

- Lindenhaeghe Vaknieuws 

- Lindenhaeghe Online Masterclasses 

- Lindenhaeghe online PE 

studiemateriaal  van de actuele Wft 

PE-periode voor relevante 

beroepskwalificaties 

- Lindenhaeghe Kennis & Permanent 

actueel certificaat * 

* Na het doorlopen en afsluiten van de 

onderdelen “Lindenhaeghe Kennis Update 

inclusief Quiz” en “Lindenhaeghe Online 

Kennis & Praktijkbijeenkomst”, vanaf de 

ingangsdatum van het abonnement, ontvangt 

de abonnementhouder per kalenderjaar het 

Lindenhaeghe Kennis & Permanent actueel 

certificaat als upload in Mijn Lindenhaeghe. 

2. Bedrijfsabonnement  

Het Bedrijfsabonnement biedt kosteloos 

onderstaande extra mogelijkheden naast het 

in artikel 1.1. genoemde standaardpakket: 

- PA Coach 

- PA Admin 

3. Certificaat 

Behaalde certificaten worden uitsluitend 

digitaal verstrekt. 

 

Artikel 2 – Duur, kosten en betaling 

1. Abonnementsduur  

De abonnementen voor PA Basis en PA 

Premium worden aangegaan voor de duur van 

één jaar en zijn hierna per maand opzegbaar.  

Het abonnement van PA Exclusief wordt 

aangegaan voor de duur van de betreffende 

PE-periode en is per PE-periode opzegbaar.  
 

De abonnementhouder kan bij inschrijving 

aangeven vanaf welke datum hij wenst dat het 

Permanent Actueel abonnement in gaat. Deze 

ingangsdatum kan zowel in het heden als het 

verleden liggen, maar is altijd vanaf de eerste 

van de kalendermaand. De 

abonnementhouder heeft in dat geval per 

datum van inschrijving toegang tot de 

onderdelen van het abonnement. Bij een 

ingangsdatum in het verleden dient de 

Lindenhaeghe Kennis Update inclusief de 

Lindenhaeghe Kennis Quiz van de voorgaande 

maanden in te worden gehaald. 

2. Abonnementskosten 

De abonnementskosten staan vermeld op de 

Lindenhaeghe website. Bij het afsluiten van 

het abonnement gaat de abonnementhouder 

akkoord met de hoogte van het verschuldigde 

abonnementsgeld. De abonnementhouder 

ontvangt daarvan een bevestiging. 

Lindenhaeghe is gerechtigd prijswijzigingen 

door te voeren. De abonnementhouder wordt 

voorafgaand aan de prijswijziging per e-mail of 

schriftelijk geïnformeerd. Prijswijzigingen 

worden niet doorgevoerd op lopende 

abonnementen, maar zullen het eerstvolgende 

abonnementsperiode van toepassing zijn. 
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3. Betaling 

Betaling geschiedt maandelijks vooraf door 

middel van automatische incasso.  

4. Betaling jaarabonnementen  

Bij abonnementen met een jaarlijkse betaling 

middels factuur, dient het verschuldigde 

abonnementsgeld ineens en binnen 30 dagen 

na de factuurdatum te worden voldaan.  

 

Artikel 3 – Verlenging, beëindiging, 

wijziging en aanvulling van het 

abonnement 

1. Verlenging  

Het abonnement wordt aangegaan voor de 

duur van een jaar. Na dit jaar wordt het 

abonnement automatisch verlengd. Indien het 

abonnementsgeld niet tijdig wordt voldaan 

verliest de abonnementhouder direct de 

toegang tot dan wel het recht op deelname 

aan de in artikel 1 genoemde onderdelen. Dit 

met behoud van de betalingsverplichting voor 

de contractduur. 

 

2. Beëindiging  

De minimale abonnementsduur is één jaar. Na 

de initiële abonnementsperiode van één jaar 

kan de abonnementhouder het abonnement 

per maand opzeggen, met inachtneming van 

een opzegtermijn van één kalendermaand. In 

geval van jaarlijkse betaling heeft de 

abonnementhouder, bij voortijdige beëindiging 

van het abonnement, geen recht op 

terugbetaling van reeds voor het resterende 

jaar betaalde abonnementsgelden.    

3. Wijziging 

Een wijziging van het abonnement per eerst 

komende maand dient voor de 15e van de 

kalendermaand voorafgaand schriftelijk bij 

Lindenhaeghe worden ingediend.   

 

Artikel 4 – Wijzigen abonnement, 

overdracht en aansprakelijkheid 

1. Algemeen 

Lindenhaeghe kan de inhoud en structuur van 

het abonnement te allen tijde wijzigen indien 

zij van oordeel is dat dat de kwaliteit van het 

abonnement ten goede komt. Een versobering 

van de inhoud van het abonnement is alleen 

mogelijk indien Lindenhaeghe daarvoor 

voldoende gemotiveerde redenen kan 

aandragen. In geval van een versobering zal 

Lindenhaeghe in redelijkheid beoordelen of dit 

dient te leiden tot een (gedeeltelijke) restitutie 

van het abonnementsgeld. 

2. Overdracht  

Lindenhaeghe behoudt zich het recht voor de 

dienst Permanent Actueel te verkopen aan 

derden. Lopende abonnementen zijn in het 

kader daarvan overdraagbaar. Met de 

overdracht vervalt iedere aansprakelijkheid 

van Lindenhaeghe met betrekking tot de 

dienst Permanent Actueel voor zover die 

aansprakelijkheid betrekking heeft op de 

periode na de overdracht. Lindenhaeghe is 

niet aansprakelijk voor schade die de 

abonnementhouder lijdt als gevolg van de 

overdracht. 

3. Open norm  

De onderdelen van de dienst Permanent 

Actueel zijn met grote zorg samengesteld. 

Gezien het feit dat de eis om permanent 

actueel te blijven als een open norm is 

geformuleerd, doet de AFM geen uitspraken 

over de juiste invulling daarvan. Lindenhaeghe 

zal ten allen tijde haar dienst Permanent 

Actueel zo zorgvuldig mogelijk inrichten en 

erop toezien dat deze een redelijke invulling 

aan de open norm geeft. Lindenhaeghe is niet 

aansprakelijk voor schade die wordt geleden 

doordat de AFM oordeelt dat de 

abonnementhouder of diens ondergeschikten 

door gebruikmaking van het abonnement 

Permanent Actueel niet heeft voldaan aan de 

voor hen geldende verplichting permanent 

actueel te zijn. 

4. Inspanningsverplichting  

Lindenhaeghe doet wat redelijkerwijs in haar 

vermogen ligt om de dienst Permanent Actueel 

toegankelijk en beschikbaar te houden. Zij is 

niet aansprakelijk voor schade die de 

abonnementhouder lijdt doordat de dienst 

tijdelijk of gedurende een langere 

aaneengesloten periode ontoegankelijk is als 

gevolg van technische storingen of wegens 

werkzaamheden aan de website of server 

waarop de dienst toegankelijk is. Indien een 

storing of ontoegankelijkheid langer dan 30 

werkdagen duurt, is de abonnementhouder 

gerechtigd het abonnement met onmiddellijke 

ingang te beëindigen en daarbij aanspraak te 

maken op restitutie van het reeds voldane 
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abonnementsgeld naar rato van de nog 

resterende maanden van het jaar. 

 

Artikel 5 – Intellectuele 

eigendomsrechten  

De dienst Permanent Actueel is eigendom van 

Lindenhaeghe B.V. en wordt geëxploiteerd 

door Lindenhaeghe. De intellectuele 

eigendomsrechten van de dienst Permanent 

actueel inclusief auteursrechten zijn het 

eigendom van Lindenhaeghe. Het is niet 

toegestaan via de dienst Permanent Actueel 

verkregen materiaal, informatie, producten of 

diensten op enigerlei te wijzigen, kopiëren, 

tonen, uit te voeren, in licentie te geven, 

vermenigvuldigen, her publiceren, uploaden, 

posten, verzenden, verkopen of distribueren 

zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Lindenhaeghe, met dien 

verstande dat het abonnementhouder is 

toegestaan het materiaal voor eigen, niet-

commercieel gebruik te gebruiken, mits de 

abonnementhouder alle bijbehorende 

auteursrechten en overige 

eigendomsvoorbehouden intact houdt. Bij 

overschrijding van artikel 5 zal de 

abonnementhouder een direct opeisbare boete 

van € 6.000,- per overtreding aan 

Lindenhaeghe verschuldigd raken. 

 

Artikel 6 – Beëindiging van het 

abonnement  

Lindenhaeghe is gerechtigd het abonnement 

eenzijdig en met onmiddellijke ingang te 

beëindigen indien:  

1. De verschuldigde abonnementsgelden 

ondanks sommatie daartoe niet tijdig worden 

voldaan;  

2. De abonnementhouder in staat van 

faillissement is komen te verkeren of wordt 

toegelaten tot de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen of surseance van betaling 

heeft aangevraagd. De abonnementhouder is 

gerechtigd het abonnement met onmiddellijke 

ingang te beëindigen en daarbij aanspraak te 

maken op restitutie van het reeds voldane 

abonnementsgeld naar rato van de nog 

resterende maanden van het jaar, indien 

Lindenhaeghe de op haar met betrekking tot 

de dienst Permanent Actueel rustende 

verplichtingen ondanks uitdrukkelijke 

sommatie daartoe, niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt. 

 

Artikel 7 – Algemene voorwaarden  

Op de dienst Permanent Actueel zijn de 

algemene voorwaarden van Lindenhaeghe 

B.V. van toepassing. Deze bevatten onder 

andere een beperking van de 

aansprakelijkheid. Voor zover er sprake is van 

een tegenstrijdigheid tussen de algemene 

voorwaarden en de onderhavige 

abonnementsvoorwaarden, prevaleren de 

abonnementsvoorwaarden.  

 

EIGENDOMSRECHT EN GEHEIMHOUDING  

Deze abonnementsvoorwaarden voor de 

dienstverlening Permanent Actueel van 

Lindenhaeghe zijn persoonsgebonden. De 

abonnementsvoorwaarden zijn eigendom van 

Lindenhaeghe en zijn vertrouwelijk. Het is niet 

toegestaan dit document of de daarin vervatte 

informatie te (laten) vermenigvuldigen, in 

welke vorm dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe. 

Lindenhaeghe behoudt zich alle (intellectuele 

eigendoms)rechten voor. De informatie mag 

alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor 

de informatie ter beschikking is gesteld, 

waarbij in het bijzonder geldt dat het gebruik 

in relatie met branchegenoten of mogelijke 

concurrenten van Lindenhaeghe uitdrukkelijk 

is uitgesloten. 

 

 


