
Leveringsvoorwaarden van de e-boeken en documenten op Loopbaanadvies.net 

Leuk dat je het voorbeeld van een (open-) sollicitatiebrief of cv of het e-boek wilt downloaden. Zoals bij alles 

wat je bestelt en betaalt gelden ook hierbij een aantal regels, waar we je graag even op attenderen. 

E-boeken: 

1. De e-boeken zijn digitale brochures met informatie. Tevens bevatten de e-boeken advertenties. 

2. De informatie in de e-boeken is met zorg samengesteld, doch schrijver noch uitgever aanvaarden 

enige aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid van de aangeboden informatie. 

3. Het gebruik van de aangeboden informatie bij sollicitaties, loopbaankeuzes, outplacement of welk 

ander gebruik dan ook geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 

4. De e-boeken zijn in de opmaak “portable document format” (pdf). De besteller dienst zelf zorg te 

dragen voor installatie van een “pdf-reader” op zijn apparaat waarmee het e-boek gelezen kan 

worden. 

Voorbeelden: 

1. De voorbeelden van brieven en het cv zijn algemene voorbeelden, niet toegespitst op een bepaalde 

functie of beroep. 

2. De voorbeelden van brieven en het cv bevatten voorbeeldzinnen, niet afgestemd op een bepaalde 

functie of vacature. 

3. De gebruiker dient de voorbeeldbrieven en het -cv zelf aan te passen, alvorens deze gebruikt kunnen 

worden voor een sollicitatie. Daarbij is de gebruiker zelf geheel verantwoordelijk voor de gepleegde 

aanpassingen. 

4. Het gebruik van de voorbeeldbrieven en het –cv geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 

5. De voorbeeldbrieven en het –cv zijn in de opmaak (Microsoft) Word 2010. De gebruiker dient zelf te 

beschikken over Word 2010 of een ander programma waarin documenten in de opmaak Word 2010 

geopend en bewerkt kunnen worden, om de documenten te kunnen gebruiken. 

Algemeen: 

1. Bij twijfel over het gebruik of andere vragen kan de gebruiker per e-mail contact opnemen met 

info@loopbaanadvies.net. 

2. Bij technische onvolkomenheden ligt de bewijslast bij gebruiker en zal tegen overlegging van het 

betaalbewijs een nieuw document verschaft worden, uitsluitend per e-mail en uitsluitend in de 

bestandsopmaak pdf voor e-boeken en (Microsoft) Word 2010 voor voorbeeldbrieven en –cv. 

3. E-boeken en documenten zijn diensten, geen producten, en bestellingen kunnen door hun aard niet 

geannuleerd worden. Restitutie wordt niet verleend. 

4. In het geval Emergion aansprakelijk wordt gesteld, dient de gebruiker dit te onderbouwen met 

bewijsstukken. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Emergion de kostprijs van de 

voorbeeldbrieven en het -cv te boven. De bewijslast dat de betaling verricht is ligt bij de gebruiker. 


