Voorwaarden Licentie STIJL VOOR VROUWEN
Om met het materiaal STIJL VOOR VROUWEN te kunnen werken, dien je akkoord te gaan met de voorwaarden van de
gebruikslicentie.
Door ondertekening of akkoordverklaring van deze licentie en betaling van het afgesproken bedrag, krijg je toegang
tot het programma via een inlogcode. De licentie geeft je het recht om de werkbladen en informatiebladen van dit
programma te vermenigvuldigen waarbij je:
•
•

de werkbladen kunt uitreiken aan je klanten, hetzij individueel, hetzij in groepsverband;
de informatiebladen uitreikt voorzover specifiek van toepassing op jouw klant(en).

Het is in geen geval toegestaan de materialen van het programma STIJL VOOR VROUWEN in enige vorm integraal aan
derden uit te lenen, weg te geven of te verkopen. Dit geldt ook voor het geheel van de deelonderwerpen of de
informatiebladen met specifieke informatie, zoals “lichaamsvormen” of “specifieke kenmerken” of de aangeleverde
stijlboeken. Het eigendom blijft in handen van Image Masters. Het is niet toegestaan het materiaal na te maken.
Eventuele updates die binnen 12 maanden na aanschaf uitkomen, ontvang je gratis en automatisch
Voor de adviezen die je geeft ben je zelf verantwoordelijk. Image Masters kan nooit aansprakelijk worden gesteld
voor gevolgen voortvloeiend uit jouw keuze van het uit te reiken materiaal. Voor instructie omtrent het gebruik en de
toepassing van dit materiaal kun je deelnemen aan stijltrainingen bij Image Masters en/of een introductie voor het
STIJL VOOR VROUWEN programma bijwonen.
Het is niet toegestaan het materiaal te gebruiken of na te maken voor verkoop aan of het opleiden van image
consultants. In het geval je het materiaal daarvoor wilt gebruiken dien je daartoe schriftelijk toestemming te vragen
aan Image Masters.
Indien je handelt in strijd met deze licentie zal een inschatting worden gemaakt van de schade die voor Image
Masters is ontstaan en zal deze schade aan jou in rekening worden gebracht.
Voor specifieke regelingen dien je altijd in contact te treden met Image Masters, zodat een passende oplossing kan
worden gezocht.
Wij wensen je veel plezier, succes en genoegen tijdens het werken met dit materiaal.
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