
Regelgeving met betrekking tot het gebruik van 
het www.blc4u.com Platform. 

 
Paragraaf 1 
Algemene voorschriften 

 
1. De onderstaande regels definiëren de voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de service 
verstrekt door Kaleidoscope Global LLC in elektronische vorm met betrekking tot het 
internetplatform www.blc4u.com.   
2. De diensten worden geleverd door Kaleidoscope Global LLC, als onderdeel van de activiteiten 
van de leverancier van het Internet portal www.blc4u.com die de werking van de taalcursus ter 
beschikking stelt op het Internet.  

 
Paragraaf 2 
Definities 

 
1. Wachtwoord-een reeks van alfanumerieke tekens door de gebruiker gekozen teneinde 
toegang te verkrijgen tot de klantenaccount en alleen bekend aan de gebruiker.   
2. Student – fysieke persoon die het registratie- en verificatieproces voltooid heeft als een student 
op de website www.blc4u.com.   
3.Klantenaccount – aparte gegevenssectie van het platform toegankelijk voor slechts één 
geautoriseerde gebruiker die zich geregistreerd heeft door een specifiek e-mail adres/login 
en wachtwoord.   
4. Gebruikersnaam-unieke, afzonderlijk pseudoniem gekozen door de gebruiker van het Platform, 
onder dewelke zij of derden gebruik kunnen maken van het Platform.   
5.Waarnemer-fysieke persoon die gemachtigd is gebruikt te maken gebruik van informatie 
verkregen via het Platform voor de doeleinden van marketing, zonder noodzaak van voorafgaande 
toestemming van de Student.   
6. Platform – Internetschool op het adres www.blc4u.com die de eigendom is van 
Kaleidoscope Global LLC, studenten worden toegestaan deel te nemen aan taalcursussen 
via het Internet   
7. Regelgeving – de verordeningen betreffende het gebruik van de diensten van het Platform, 
omvatten de regels voor verstrekking van taalcursussen via het Internet door het Platform.   
8. School – Kaleidoscope Global International LLC, 3030 North Rocky Point Drive West, 33607 Tampa, 
USA; de eigenaar van de Internet taalschool met locatie www.blc4u.com. 
 
9. Overeenkomst – Deze overeenkomst met de School met betrekking tot de dienstverlening van de 
School via het Platform in overeenstemming met de voorschriften die zijn aangegaan als gevolg 
van registratie als een Student of Waarnemer.   
10. Gebruiker – een fysieke persoon die gebruik maakt van de middelen van het Platform, met 
de status van een Waarnemer of Student.  

 
Paragraaf 3 
Scala van diensten geleverd door de School: 

 
1. De School, fungeert binnen de termijnen van de dienst geschetst in de verordeningen hieronder, 
als de organisator van een taalcursus uitgevoerd via Internet. Communicatie tussen de School en de 
Student tijdens de opleiding vindt plaats via communicatiekanalen op www.blc4u.com.   
2. Rechten en plichten van Studenten en Gebruikers in verband met het Platform worden 
beschreven in de verordeningen hieronder.  

 
Paragraaf 4 
Privacy-beleid, bescherming van persoonlijke gegevens 

 
1. De beheerder van de persoonlijke gegevens van gebruikers, essentieel om te voldoen aan 
de voorwaarden van de overeenkomst tussen de School en de Gebruiker, is de School. 



2. Elke persoon wiens gegevens worden bewaard door de School heeft het recht om de gegevens 
en wijzigingen te bekijken, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de 
onderstaande voorschriften. 
 
Paragraaf 5 
Registratie 
 
A. Algemene voorwaarden  
1. [Voorwaarden voor het gebruik van het Platform] Het is een voorwaarde voor gebruik van het 
Platform dat de gebruiker zich registreert via het adres www.blc4u.com door het invullen van het 
formulier met de persoonlijke gegevens, om toegang te krijgen tot de diensten van het Platform 
en moet de voorwaarden accepteren die zijn opgenomen in de Verordeningen hieronder.  
2. [Platform gebruikers] Het platform is toegankelijk voor twee groepen Gebruikers:   
a. Waarnemers, mensen die de voorwaarden van de verordeningen hebben gelezen en deze 
aanvaarden zoals opgesteld en waarvoor toegang werd verleend  
via het Platform ten behoeve van marketing,   
b. Fysieke personen die de wil hebben geuit om te behoren tot de kring van studenten, die, na 
invulling van het formulier met hun persoonlijke gegevens dit hebben gelezen en de verordeningen 
hebben aanvaard en betaling hebben verricht voor de duur van de studies  
op de School.   
3. [Verificatie van gebruikersnaam] Een gebruiker kan slechts één gebruikersnaam aannemen. Deze 
naam wordt gecontroleerd door de beheerder van het Platform om te voorkomen dat meerdere 
gevallen van dezelfde naam en voor de bescherming van andere gebruikers tegen diefstal van identiteit 
of imitatie van andere mensen.   
4. [Contact tussen de Student en het Platform/School] Het geheel van contact tussen het 
Platform/School en de Student vindt plaats langs elektronische weg met behulp van het Platform. 
B. Student registratie   
1. Een student kan een fysieke persoon zijn die een overeenkomst van de School heeft aanvaard 
met betrekking tot de dienstverstrekking van het onderwijs via het Platform.   
2. [Verkrijgen van de status van Student] Om te registreren via het Platform, moet eenieder die wenst 
de status van Student te verkrijgen verplicht het volgende te verstrekken (onder de vorm van een 
online gegenereerd formulier door het Platform):  
a. naam, achternaam,   
b. adres van verblijf,   
c. E-mailadres   
d. gekozen gebruikersnaam,   
e. gekozen wachtwoord.  

C. Registratie van Waarnemer  
1. Een waarnemer kan een fysieke persoon zijn die van de School een overeenkomst heeft 
aanvaard met betrekking tot de diensten verleend aan een gebruiker met de status van Waarnemer.  
a. [Verkrijgen van de status van Waarnemer] Om te registreren op het Platform, is een Waarnemer 
verplicht het volgende te verstrekken (onder de vorm van een online gegenereerd formulier door 
het Platform):   
a. naam, achternaam,   
b. E-mailadres   
c. aanvaarding van de verordeningen voor het gebruik van het Platform.  

 
Paragraaf 6 
Organisatie van het leerproces in de School 
 
A. Niveautest en niveaukeuze  
1. [Controle niveau]. Om te beginnen met een studie op de School, moet de gebruiker een gratis 
taaltest uitvoeren voor het bepalen van het taalniveau, waarmee de plaatsing van de gebruiker op het 
optimale niveau verzekerd wordt. De niveautest kan worden gevonden op het adres www.blc4u.com. 2 
[Bekijken van het testresultaat]. Het doel van de niveautest is om het taalniveau van de gebruiker aan 
te tonen, zodat de Gebruiker het passende niveau van Taalcursus kan aankopen. 
B. Studeren in de School 



1. [Taalniveau] Studie in de School is beschikbaar op zes taalniveaus: basis, elementair, 
lager gemiddeld, gemiddeld, tussenliggend, hoger-gemiddeld.  
Elk van deze niveaus bestaat uit zes maanden van studies op het bepaalde taalniveau.   
2. [Studie niveau] Elk taalniveau is onderverdeeld in zes subniveau's. Één subniveau van studie bestaat 
uit een minimum van 5 delen zoals: lezen, schrijven, gesprek, luisterend begrip en   
grammatica.   
3. [Verder gaan naar het volgende niveau van studie] Studie op elk niveau begint met het eerste 
subniveau. Toegang tot opeenvolgende subniveau's is mogelijk alleen wanneer de gebruiker een 
minimum van 50% van de punten heeft bereikt voor elke sectie van een bepaalde subniveau. In het 
geval een gebruiker voor een bepaald subniveau, minder dan 50% bereikt moet men de oefeningen 
tot een bepaald tijdstip waarop zij het het minimum van 50% van de punten bereiken.   
4. [Vooruitgangtests] Elk niveau eindigt met een vooruitgangstest. Toegang tot het volgende niveau 
is alleen mogelijk Wanneer een Student een minimum van 50% van de beschikbare punten uit een 
vooruitgangstesten bereikt.   
5 [Toegang tot bronnen van de school] toegang tot middelen van de school is mogelijk 
in overeenstemming met de volgende tabel.   
a. 1 subniveau (niet meer dan 30 dagen). 
b. 1/2 niveau (niet meer dan 90 dagen). 
c. 1 niveau (niet meer dan 180 dagen).  
d. Verschillende niveaus (niet meer dan het aantal niveaus verzameld over 180 dagen).   
In het geval van een gebruiker een bepaald niveau van studie in de bovenstaande tijd niet kan vervuld 
worden kan de toegang tot de hulpbronnen van de School mogelijk geblokkeerd worden. Het 
vrijgeven van toegang is mogelijk na betaling overeenkomstig de prijslijst.   
C. Uitgeschreven werk. Verschillende subniveaus van studie omvatten de eis aan de gebruiker om een 
schriftelijke opdracht te voltooien via het communicatiekanaal van het Platform. Het schriftelijke 
werk is van een praktische aard, toepassing van het materiaal in de cursus door de Student behandeld 
en dit wordt niet beoordeeld door de School-het is automatisch erkend als gemarkeerd.   
D. Gespreksbetaling voor het gebruik van het Platform omvat niet de "live" gesprekken met een 
leraar. Een Student kan verzoeken een gesprek met een docent aanvragen tegen extra kosten volgens 
de Platform prijslijst (beschikbaar op het adres www.blc4u.com).   
E. Onderzoek-garantieclausule voor studenten van het www.blc4u.com Platform.   
1. [Onderwerp aan de garantie] De school garandeert gebruikers die 6 niveaus hebben voltooid op 
het platform dat ze instaat zullen zijn om een internationaal B1 examen te voltooien volgens de 
internationale Europese Taal Niveaus (b.v. TELC, Cambridge, PEARSON, TRINITY enz.) in een 
beschikbaar wereldwijd examencentrum.   
2. [Voorwaarden van garantie] Om te kwalificeren voor de bovenstaande garantie, moet de 
gebruiker voldoen aan de volgende vereisten:  
a. voltooiing van 6 niveaus op het Platform,   
b Zich inschrijven voor een B1 niveau examen binnen 3 maanden na voltooiing van de cursus op 
het Platform   
c bewijs van het falen voor het bovenstaande examen.   
3 [Bepaling van de garantie] een gebruiker die voldoet aan de voorschriften van het bovenstaande 
punt zal de School een restitutie ontvangen van de kosten van het genomen examen in kwestie. De 
voorwaarden voor het ontvangen van de restitutie en zijn het sturen van de volgende documenten naar 
de School:   
a. de oorspronkelijke factuur voor het B1 examen genomen door de Student, b. 
een document ter bevestiging van het feit dat het examen werd gefaald  
c. documentatie, bevestigend dat de Student had betaald voor 6 niveaus op het Platform.  

 
Paragraaf 7 
Betaling voor studie aan de School. 

 
1. [Prijslijst] Studie op het Platform is in rekening gebracht. De prijslijst, vormt een onderdeel van 
de Verordeningen en is een integraal onderdeel van de verordeningen te vinden op het adres 
www.blc4u.com.   
2. [Vormen van betaling] Betaling voor studie aan de School is mogelijk door krediet/debit card 
of door een "snel overschrijvingsagentschap"  



Toegang tot de bronnen van het Platform is niet beschikbaar tot bevestiging van ontvangst van 
de betaling voor de studie.  
3. [Restituties voor studie] Aanvaarding van de bovengenoemde verordeningen, de gebruiker is zich 
ervan bewust dat na de aankoop van alle modules van de taalcursus via Internet er toegang 
ontvangen wordt tot het geschreven materiaal voor de studie van de Engelse taal. In het geval dat de 
gebruiker geen toegang tot de materialen heeft geheel of gedeeltelijk door eigen toedoen, zijn ze niet 
in een positie om een gedeeltelijk of geheel terugbetaling te ontvangen van de studiekosten.   
4. [Facturen/ontvangsten] Vanaf het moment van aankoop of activering van een taalcursus door de 
Gebruiker, zal de School automatisch een factuur/ontvangstbewijs uitgeven na voltooiing van 
betaling. Door het aanvaarden van de onderstaande voorschriften, geeft de gebruiker toestemming 
voor de afgifte van een factuur/ontvangst in elektronische vorm die op elk gewenst moment kan 
worden afgedrukt als onderdeel van de activiteiten van het Platform.  

 
Paragraaf 8 
Beperkingen van de verantwoordelijkheid van de School. 

 
1. [Beëindiging van verantwoordelijkheid] Terwijl een partij maakt gebruik van taalcursussen via 
het Internet d.m.v. het Platform, buiten omstandigheden gedekt door de bepalingen van de wet, kan 
de School niet verantwoordelijk gehouden voor verlies veroorzaakt door de volgende gevallen  
:   
a. zaken ontstaan door het gebruik van het Platform veroorzaakt door gebruikersnaam, e-mailadres 
of gebruikerspaswoord door onbevoegden,   
b. fouten van de Pc-apparatuur van de Gebruiker te wijten aan het Platform als data bron, in het 
bijzonder wanneer het computersysteem van de Gebruiker getroffen wordt door een computervirus, c. 
gebeurtenissen buiten de controle van de School die worden gezien als uitzonderlijk, extern en 

onvoorspelbaar en waarvan de gevolgen het onmogelijk maken om passende   
preventieve maatregelen te nemen, waartegen de School niets kan ondernemen geen actie 
tegen, waardoor een belemmering   
de adequate uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst verhinderd.   
d. acties van wetgevende organen, raad of gerechtelijke acties , met name het resultaat van wijzigingen 
aan juridische verordeningen betreffende de verplichtingen van de uitvoering van de overeenkomst, 
die voorkomen dat de juridische nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst uitgevoerd 
wordt   
e. het onvermogen van de Gebruiker om gebruik te maken van de diensten van de School 
veroorzaakt door onafhankelijke Internetverbindingen of onjuiste configuratie van de computer van 
de Gebruiker en/of programma's (b.v. Internet browser).   
2. [Beëindiging van verantwoordelijkheid voor acties in strijd met de wet- en regelgeving] De School 
is niet verantwoordelijk voor elke vorm van verlies als gevolg van elke mogelijke activiteit 
veroorzaakt door het zich niet houden van de Gebruiker aan deze verordeningen of bepalingen van 
de wet.  

 
Paragraaf 9 
Recht op het afzien van de uitvoering van het onderwijsproces. 

 
1. [Redenen voor opheffing van de uitvoering van het onderwijsproces] De School behoudt zich 
het recht voor om af te zien van verdere uitvoering van het onderwijsproces via het Platform 
INDIEN  
a. er een verdenking bestaat dat de gebruikersnaam of het wachtwoord door de gebruiker, aan een 
derde persoon wordt bekendgemaakt   
b. er een ontoereikende kwaliteit van de transmissie optreed, bij verlies van de verbinding, verlies van 
de energievoorziening, wijziging van transmissie, bij schade of door het gebrek van telecommunicatie-
apparatuur en verbinding systemen, computer apparatuur, fout van het netwerk van de 
telecommunicatie, verbreken van verbinding in de loop van de uitvoering van instructies of orders, 
activiteiten van derden in de loop van het verzenden van instructies, orders en alle andere informatie, 
verbrekingen veroorzaakt door vereist routineonderhoud,   
c. acties van wetgevende organen, raad of gerechtelijke acties , met name het resultaat van wijzigingen aan 
juridische verordeningen betreffende de verplichtingen van de uitvoering van de overeenkomst,  



die voorkomen dat de juridische nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst 
uitgevoerd wordt,  
d. gebeurtenissen buiten de controle van de School die worden gezien als uitzonderlijk, extern en 
onvoorspelbaar en waarvan de gevolgen het onmogelijk maken om passende preventieve 
maatregelen te nemen, waartegen de School niets kan ondernemen geen actie tegen, waardoor een 
belemmering voor de adequate uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst.  
2. [Verbod op het gebruik van het Platform voor oneigenlijke doeleinden] Gebruikers stemmen 
ermee in dat het gebruik van het Platform voor doeleinden die niet in overeenstemming met de 
doeleinden van het Platform en de bedoeling hebben van het schenden of omzeilen van de 
verplichtingen bij de wet verboden.   
3. [Verbod op verstoring van mensen, reclame en het verspreiden van illegale inhoud] Het is gebruikers 

verboden om gebruik te maken van het Platform met als doel het uiten van inhoud en de onderneming 

van activiteiten die het welzijn van andere mensen, andere internetsites verstoren, de bevordering van 
andere Internetsites, het uitdrukken van inhoud in de vorm van advertenties enz.  

 
Paragraaf 10 
Klachten over de dienstverlening 

 
1. [Recht tot klachten] Gebruikers van het Platform hebben het recht registratie van klachten over 
de dienstverlening door de School. De klacht moet de volgend onderdelen bevatten: de voornaam, 
achternaam, e-mailadres en de gebruikersnaam van de persoon die de klacht indient alsmede een 
gedetailleerde beschrijving van de klacht.  
2. [Erkenning van klacht] Klachten zullen worden erkend door de School binnen 14   
werkdagen na ontvangst. 
 
Paragraaf 11 
Definitieve verordeningen  
1. [Beperkingen van toegang tot het Platform] De School kan van tijd tot tijd toegang beperken tot het 
Platform, als een dergelijke handeling noodzakelijk wordt geacht vanuit het perspectief van veiligheid 
of andere omstandigheden buiten de controle en zoals in gevallen van onderhoudswerkzaamheden 
aan het informatiesysteem. Dergelijke beperkingen zullen worden verwijderd zodra de oorzaak van 
dergelijke gebrek aan toegang wordt rechtgezet.   
2. [Doeltreffendheid van verordeningen] Bovengenoemde verordeningen zijn effectief als van 
28 augustus 2011.  


