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Beste Docent, gebruiker van ons loopbaanmagazijn,
Je staat op het punt om gebruik te gaan maken van ons loopbaanmagazijn onder
https://www.loopbaanmagazijn.com, wat onderdeel uitmaakt van onze Route LOB
programma’s, zoals weergegeven op https://impactyou.nl/.
Dit loopbaanmagazijn staat vol met interessante “content”, oftewel een grote hoeveelheid
aan diverse materialen die het lesgeven op het gebied van LOB – Loopbaanoriëntatie- en
begeleiding - en loopbaan in algemene zin, aantrekkelijk, nuttig en uitdagend maakt.
Deze materialen bestaan onder andere uit:
1. Alle lesmaterialen die betrekking hebben op onze Route LOB studieboeken.
2. Artikelen die aansluiten bij actuele thema’s, zoals ondernemend gedrag, 21e eeuwse
vaardigheden, sociale media, studievaardigheden, rolmodellen, maatschappelijke
betrokkenheid etc.
3. Materialen van derden – inclusief mogelijke materialen van docenten – die worden
ingezet voor toepassing binnen de Route LOB lessen of als loopbaan onderwerpen in het
algemeen.
Met betrekking tot het gebruik van de materialen uit het loopbaanmagazijn en of de
toepassing daarvan in relatie tot onze Route LOB programma’s gelden de volgende
NADRUKKELIJKE copyright bepalingen. In geen enkele situatie kan zonder toestemming
van ImnpactYou (en of de rechthebbende van derde materialen) van deze copyright
bepalingen worden afgeweken.

COPYRIGHT BEPALINGEN
• Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ImpactYou is het niet
toegestaan om onderdelen van het loopbaanmagzijn, zoals vermeld op de
website https://www.loopbaanmagzijn.com te gebruiken, te kopiëren, op te
slaan (centraal of decentraal), over te nemen in andere omgevingen of voor
enige andere toepassing te verwerken of aan te wenden, dan voor het geven
van de Route LOB loopbaanlessen.
• Alle materialen op ons loopbaanmagazijn van eventuele derden (inclusief
materiaal van docenten) – inclusief afbeeldingen, video’s, podcasts,
documenten, pdf’s etc. - zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Het is niet
toegestaan deze materialen te gebruiken, te kopiëren, op te slaan (centraal of
decentraal), over te nemen in andere omgevingen of voor enige andere
toepassing te verwerken of aan te wenden, dan voor het geven van Route LOB
loopbaanlessen.
• Alle inhoud op het loopbaanmagzijn welke voortvloeit uit het gebruik van de
Route LOB studieboeken, waaronder alle lesmaterialen, valt onder het
auteursrecht. Niets uit deze lesboeken en of lesmaterialen mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van ImpactYou.
Door het gebruiken van het loopbaanmagzijn (via https://www.loopbaanmagzijn.com)
erkend de docent en of gebruiker de auteursrechtelijke bepalingen van dit Copyright
Bescherming document.
De docent en of gebruiker van de Route LOB studieboeken, welke in combinatie met
het loopbaanmagzijn kunnen worden gebruikt, erkend tevens de auteursrechtelijk
bescherming zoals opgenomen in de verschillende Route LOB studieboeken.

Bij vragen: support@impactyou.nl

