
Gebruiksvoorwaarden: Social Business Boost ("SBB") 
 
Alle inkomsten of resultatenrekeningen of voorbeelden die via onze website worden getoond, zijn 
slechts schattingen van wat nu of in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn. Er kan geen zekerheid 
worden gegeven over een bepaald financieel resultaat op basis van het gebruik van onze website. U 
gaat ermee akkoord dat ik niet verantwoordelijk ben voor uw inkomsten, het slagen of mislukken van 
uw persoonlijke of zakelijke beslissingen, de verhoging of verlaging van uw financiën of 
inkomstenniveau, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u zou kunnen hebben als 
gevolg van gepresenteerde informatie via onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
resultaten. Deze website wordt op geen enkele manier gesponsord, beheerd of geassocieerd met 
Facebook, Inc. of Instagram, Inc. 
 
Door het vakje naast deze gebruiksvoorwaarden aan te vinken en op de knop "Aankoop" te klikken, 
gaat u, de koper van de "Social Business Boost" hieronder (hierna "u" of "Klant") akkoord en koopt u 
vrijwillig toegang tot dit programma om te worden voorzien van diensten geleverd door 
Peggyleenders.nl (hierna "Peggy Leenders" of "Peggyleenders.nl"), en u gaat ermee akkoord dat u 
vrijwillig een juridisch bindende overeenkomst aangaat met PeggyLeenders.nl, inclusief de volgende 
onderling overeengekomen voorwaarden. : 
 
Voor een goede en waardevolle tegenprestatie van vierhonderd zevenennegentig (€ 497), kiest de 
klant ervoor om het digitale programma getiteld "Social Business Boost" (hierna "SBB" of 
"Programma") aan te schaffen. In ruil daarvoor stemt PeggyLeenders.nl ermee in om de diensten te 
leveren die worden beschreven in de onderstaande Programma details en het Addendum voor het 
Programmaoverzicht. 

Programmaoverzicht: 
 
De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat hij / zij de Social Business Boost van PeggyLeenders.nl 
koopt, een digitaal programma met 10 modules, ontworpen om u stap voor stap te leiden door een 
succesvolle lancering middels social media, van uw online programma, product of dienst. Gemaakt 
door social media expert Peggy Leenders. Klant erkent dat hij / zij het Programmaoverzicht heeft 
gelezen en al het aanvullende onderzoek heeft uitgevoerd dat nodig is om te voelen dat hij / zij 
begrijpt wat er in SBB wordt aangeboden en wat niet is inbegrepen. Klant stemt ermee in gebonden te 
zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden en het algemene beleid en de procedures die te vinden 
zijn op de PeggyLeenders.nl-website. 

Als de klant op enig moment verstorend blijkt te zijn, minachtende of lasterlijke opmerkingen maakt 
over het programma, Peggy, of anderszins een negatief effect heeft op het programma voor anderen 
en andere klanten hindert of afleidt van hun eigen succes, behoudt PeggyLeenders zich het recht 
voor om de klant te verwijderen van Programma, zonder restitutie. Cliënt begrijpt dit en weet dat dit 
een risico is als hij / zij ervoor kiest om op zo'n ongepaste manier te handelen. De klant gaat ermee 
akkoord dat dit een geschikte remedie en actie is, mocht hij / zij handelen op een van de hierboven 
beschreven manieren. 

Geheimhouding 

Klant begrijpt dat een van de belangrijkste elementen bij het kopen van SBB en het leren van de 
cursus het voordeel is van het verkrijgen van deskundige begeleiding, onderwijs, materialen en 
oefeningen die Peggy Leenders heeft gebruikt om haar eigen bedrijf te laten groeien en succesvolle 



digitale producten en diensten te lanceren. Na de deelname van de klant aan dit programma heeft de 
klant toegang gekregen tot verschillende handelsgeheimen en persoonlijk intellectueel eigendom van 
PeggyLeenders.nl, inclusief maar niet beperkt tot materialen zoals mondeling advies, mentale 
begeleiding, schriftelijke sjablonen, modules, technische informatie, bedrijfsadvies, en / of andere 
informatie die mogelijk beschikbaar is gekomen voor gebruik door deelname van de Klant aan SBB. 
Klant begrijpt en erkent dat deze informatie niet openlijk mag worden gedeeld met anderen die niet 
hebben deelgenomen aan SBB, zonder toestemming van PeggyLeenders.nl persoonlijk. 

De Klant stemt ermee in geen documenten of andere bedrijfseigen informatie verkregen via SBB te 
delen, kopiëren of verspreiden en gaat ermee akkoord dat hij of zij deze Gebruiksvoorwaarden 
schendt als hij of zij de Inhoud gebruikt die als zijn / haar eigen inhoud wordt beschreven, of 
hergebruikt en gebruik maakt van de inhoud in zijn / haar eigen bedrijf als een product of dienst die te 
koop wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PeggyLeenders.nl. 

Recensies 

De Klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle commentaar dat door de Klant wordt verstrekt op 
openbare sociale-mediaprofielen, inclusief die van de Social Business boost en Peggyleenders.nl, 
mag worden gepubliceerd en gebruikt als getuigenissen door Social Business Boost. Klant geeft 
Social Business Boost een niet-exclusieve licentie om een dergelijk exemplaar dat door Klant is 
geschreven te gebruiken op Peggyleenders’ socialemediaprofiel, in e-mail of anderszins, en opnieuw 
te posten op Peggyleenders’ socialemediakanalen, in advertenties voor SBB of andere soortgelijke 
kanalen voor het specifieke doel van het promoten en presenteren van SBB-cliënt resultaten. 

Als de klant ervoor kiest om te schrijven over positieve ervaringen in SBB, begrijpt de klant dat het 
materiaal, samen met de naam van de klant en andere identificerende informatie, waarschijnlijk zal 
worden gepubliceerd op de website van PeggyLeenders.nl, sociale media of anderszins. Er wordt 
geen betaling of aanvullende service verleend in ruil voor een dergelijke getuigenis, en de Klant 
begrijpt dat hij of zij Social Business Boost een onbeperkte, onherroepelijke licentie voor onbepaalde 
tijd verleent om een dergelijke schriftelijke getuigenis te gebruiken, publiceren, verspreiden of 
hergebruiken. 

Betaling en betalingsplan 

De klant begrijpt dat de kosten van het programma volledig moeten worden betaald, of via een 
betalingsplanoptie, die de klant op het moment van aankoop zal selecteren: 

Een eenmalige betaling van vierhonderd zevenennegentig Euro (€ 497), volledig vooraf te betalen; of 

Twee (2) betalingen van tweehonderd vierenzeventig Euro (€ 274) te betalen over twee (2) maanden, 
in totaal € 548 Euro als deze betalingsplanoptie is geselecteerd; 

De Klant stemt ermee in om via Creditcard, iDeal, PayPal, BanContact of Apple Pay te betalen op de 
verkoop- en afrekenpagina van PeggyLeenders.nl voor SBB. De Klant begrijpt dat hij / zij 



verantwoordelijk is voor de volledige betaling en stemt ermee in om het gevraagde bedrag 
elektronisch te betalen via de website van PeggyLeenders.nl of een aangewezen externe 
betalingsverwerker van de keuze van PeggyLeenders.nl, volledig. 

Als de Klant ervoor kiest om SBB te kopen via het aangeboden betalingsplan, stemt de Klant ermee 
in zich te houden aan de regels en betalingen zoals uitgelegd op de verkooppagina van 
PeggyLeenders.nl en binnen deze Overeenkomst. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat na de 
eerste betaling de volgende betalingen elke maand automatisch worden afgetrokken, met 
gebruikmaking van dezelfde betalingswijze die werd gebruikt om de eerste betaling uit te voeren, 
totdat het betalingsplan is voltooid. Als de klant niet tijdig betaalt of als extra betalingen niet kunnen 
worden verwerkt, begrijpt de klant: (1) de herinnering aan het programma kan worden verbeurd als de 
betaling niet binnen zes dagen na de vervaldatum is gedaan, en ( 2) De klant is een boete van € 200 
verschuldigd als hij / zij na de uitstelperiode van zes dagen niet de juiste betaling heeft verricht. Het 
besluit van de Klant om het gebruik van SBB om welke reden dan ook stop te zetten, neemt de 
verantwoordelijkheid van de Klant om het betalingsplan zoals overeengekomen af te ronden niet weg. 
Volledige betaling is vereist, ongeacht het gebruik van het product of de resultaten. 

PeggyLeenders.nl behoudt zich het recht voor om de toegang van de Klant tot SBB te annuleren als 
hij / zij geen aanvullende betalingen doet in overeenstemming met het betalingsplan zoals 
overeengekomen. Indien dit zich voordoet, begrijpt de Klant dat ze geen recht heeft op restitutie van 
reeds verstrekte gelden aan PeggyLeenders.nl in ruil voor tot dusver verrichte werkzaamheden, en 
het naar eigen goeddunken van PeggyLeenders.nl of de Klant toegang heeft tot materiaal dat tijdens 
het Programma aan de Klant ter beschikking werd gesteld tot de betaling werd geannuleerd. 

Restitutiebeleid 

PeggyLeenders.nl gelooft volledig in haar product. Het is van mening dat de methoden werken, maar 
alleen als de klant toegewijd is aan het proces. Desalniettemin biedt PeggyLeenders.nl onder de 
volgende omstandigheden een voorwaardelijke terugbetaling van 14 dagen: 

In het geval dat de klant een terugbetaling wenst, moet de klant binnen de eerste veertien (14) dagen 
na de aankoopdatum van SBB contact opnemen met het ondersteuningsteam via 
info@peggyleenders.nl. Binnen deze periode van 14 dagen zal een vertegenwoordiger van 
PeggyLeenders.nl een gesprek met de klant plannen om de basis voor het verzoek te bespreken en 
de klant een formulier voor teruggaveverzoek sturen dat via het typeformformulier moet worden 
ingevuld, zodat de klant alle noodzakelijke bewijzen van voltooide cursussen kan overleggen. Klant 
MOET met een vertegenwoordiger van PeggyLeenders-klantenservice spreken om een terugbetaling 
te kunnen ontvangen. Zodra een oproep is aangeboden, moet de Klant de oproep binnen 14 dagen 
na de aangeboden datum accepteren en voltooien. Alle verzoeken om restitutie worden beslist door 
Peggy Leenders. Als een terugbetaling wordt verleend, kan de Klant terugbetaling verwachten dertig 
(30) dagen na annulering van het Programma op dezelfde manier waarop de betaling is gedaan, 
verminderd met € 250 annuleringskosten. Als een terugbetaling niet wordt verleend, begrijpt de klant 
dat hij / zij financieel verantwoordelijk blijft voor de volledige betaling van het programma, en zolang 
de klant de volledige SBB-cursus heeft ontvangen, heeft de klant geen verdere 
verhaalsmogelijkheden. 



De Klant begrijpt dat hij / zij alle toegang tot het Programma en de voordelen ervan verliest als een 
terugbetaling wordt verleend, inclusief maar niet beperkt tot Facebook-groepstoegang (indien van 
toepassing), groepsoproepen (indien van toepassing), SBB-modules en alle andere informatie die is 
opgenomen in het Programma. 

Vanwege het subjectieve karakter van het Programma dat wordt aangeboden door Peggy Leenders 
en onvermogen om de beschikbaarheid, motivatie, externe krachten, financiële situatie of mate van 
betrokkenheid van de Klant bij het Programma te controleren, kan PeggyLeenders.nl geen restituties 
aanbieden na deze 14 dagen. Voer al het nodige onderzoek uit om te bepalen of SBB geschikt is voor 
u voorafgaand aan de aankoop - na de periode van 14 dagen zijn alle aankopen definitief en is de 
klant verantwoordelijk voor de volledige betaling van alle programmakosten, ongeacht of de klant het 
programma voltooid. Als de klant een programma met een betalingsplan heeft gekocht, moeten alle 
betalingen worden gedaan. 

Vrijwillige deelname 

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij / zij er vrijwillig voor kiest zich in te schrijven voor SBB 
en is als enige verantwoordelijk voor eventuele resultaten of falen. Peggy Leenders.nl is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Cliënt indien de Cliënt verwondingen oploopt, schade 
oploopt of negatieve gevolgen ondervindt. De klant gaat ermee akkoord dat hij / zij volledig 
verantwoordelijk is voor zijn / haar gezondheid en zakelijke beslissingen, inclusief deelname aan SBB 
en alle resultaten daarin, en gaat ermee akkoord dat alle beslissingen om strategieën, tactieken en 
informatie in SBB te implementeren uitsluitend de verantwoordelijkheid en beslissing van Klant is. 

GEDRAG VAN DE KLANT: Hoewel het de Klant is toegestaan om zijn / haar mening te geven over 
SBB, mag de Klant geen valse of minachtende opmerkingen maken binnen de SBB Facebook-groep, 
aan andere leden van SBB, of anderszins in het openbaar negatief spreken over Peggy Leenders of 
een ander lid van SBB, Cliënt kan worden verwijderd uit de SBB-gemeenschap. Peggy Leenders 
plaatst gemeenschap en positiviteit voorop in haar merk, en om gemeenschap normen en ervaring 
voor andere leden te behouden, kan een klant die zich hier niet aan houdt, zijn / haar toegang tot de 
gemeenschap verliezen. De Klant begrijpt dat elke uitgebreide negativiteit of soortgelijke verstoring 
van de gemeenschap op deze manier kan leiden tot verwijdering uit het Programma en alle relevante 
gemeenschappen, zonder terugbetaling. 

Disclaimer 

Specifieke resultaten zijn niet gegarandeerd. PeggyLeenders.nl kan de resultaten van SBB niet 
garanderen en kan geen verklaringen of garanties geven met betrekking tot individuele resultaten. 
Klant zal PeggyLeenders.nl en SBB onschadelijk houden als hij of zij niet de gewenste resultaten 
behaalt, inclusief maar niet beperkt tot het succes van een online product- of dienstlancering. 

Winstdisclaimer: PeggyLeenders.nl geeft ook geen garanties of garanties met betrekking tot een 
bepaald financieel resultaat op basis van het gebruik van het Programma, noch is PeggyLeenders.nl 
verantwoordelijk voor de inkomsten van de Klant, of enige verhoging of verlaging van de financiën op 
basis van informatie binnen SBB. Alle informatie of getuigenissen over eerdere of huidige klanten die 



met Social Business Boost en Peggyleenders.nl werken op de website of in verkoopmateriaal dat 
financiële informatie bevat, zijn individueel en de resultaten kunnen variëren. PeggyLeenders.nl is niet 
in staat om alle bedrijven, persoonlijke verkoopmodellen en strategieën buiten SBB van alle klanten te 
leren en te beoordelen en kan als zodanig niet garanderen dat SBB zal werken of van toepassing zal 
zijn op alle individuen of bedrijven. Het is jouw taak als consument om te beoordelen of SBB goed of 
voordelig voor je is, en het is op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van PeggyLeenders.nl 

De Klant begrijpt dat alle diensten die door PeggyLeenders.nl worden aangeboden in verband met het 
Programma dat wordt gekocht, worden geleverd "zoals ze zijn", wat betekent dat er geen garanties, 
verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot kwaliteit, geen -inbreuk, 
geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of verwachting of verloop van prestaties zijn. 
De Klant kiest ervoor om dit Programma aan te schaffen en op puur vrijwillige basis met 
PeggyLeenders.nl samen te werken en is niet verantwoordelijk voor PeggyLeenders.nl of Programma 
als de Klant niet tevreden is met enig deel van het Programma. 

De klant gaat ermee akkoord dat hij / zij geen actie gaat ondernemen en geen recht heeft op 
terugbetaling indien hij / zij niet de gewenste resultaten behaalt na voltooiing van het programma, 
zolang PeggyLeenders.nl het programma levert zoals beschreven in Paragraaf 1 hierboven, of 
vergelijkbare vervangers, na aanvullende toestemming van PeggyLeenders.nl en Client. 

De Klant stemt ermee in om PeggyLeenders.nl onschadelijk te houden mocht er lichamelijk, 
emotioneel of financieel letsel ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik van SBB. De 
inhoud die door PeggyLeenders.nl op zijn / haar website en binnen SBB wordt verstrekt, bestaat uit 
informatie die voor PeggyLeenders.nl en andere klanten heeft gewerkt, en kan al dan niet nuttig zijn 
voor de Klant in zijn / haar persoonlijke zaken of leven. De klant begrijpt dat PeggyLeenders.nl de 
resultaten van dit programma niet kan garanderen en verwacht geen specifiek resultaat waarvoor hij 
of zij PeggyLeenders.nl verantwoordelijk houdt. 

Intellectueel eigendom 

De Klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat PeggyLeenders.nl tal van originele, creatieve werken 
heeft gemaakt in verband met het Programma, en gaat ermee akkoord dat PeggyLeenders.nl alle 
auteursrechten, licenties en andere intellectuele eigendomsrechten behoudt op alle originele of 
afgeleide inhoud die verband houdt met of is opgenomen in het Programma, ongeacht of het is 
gemaakt voorafgaand aan het werken met Klant of specifiek voor Klant, inclusief maar niet beperkt 
tot: video's, modules, documenten, grafieken, e-mails, producten, systemen, processen, hand-outs, 
werkbladen, website of verkooppagina's, en elk ander origineel werk gemaakt door 
PeggyLeenders.nl. De Klant gaat ermee akkoord dat haar een beperkt recht kan worden verleend om 
geselecteerde materialen te gebruiken in de uitoefening van zijn of haar eigen bedrijf, maar begrijpt 
dat de oorspronkelijke eigendomsrechten bij PeggyLeenders.nl blijven. Niets in deze Overeenkomst 
vormt een eigendomsoverdracht van enig Intellectueel Eigendom van PeggyLeenders.nl aan de 
Klant, noch verleent het enige licentie voor het gebruik van de informatie, anders dan die uitdrukkelijk 
wordt verstrekt in de loop van het Programma. 

De Klant stemt ermee in en begrijpt dat hij / zij de inhoud of het intellectuele eigendom van 
PeggyLeenders.nl of verkregen door middel van werken niet mag kopiëren, opnieuw plaatsen, 
wijzigen, publiceren, verkopen, anderen helpen bij de verkoop, manipulatie, verspreiding of op welke 



manier dan ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PeggyLeenders.nl. Als dergelijk 
gedrag wordt ontdekt of vermoed, behoudt PeggyLeenders.nl zich het recht voor om de deelname 
van de Klant aan het Programma onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie, evenals toegang tot 
enig programma of materiaal dat de Klant mogelijk heeft gekocht, zonder restitutie, en behoudt het 
zich het recht voor om te vervolgen. 

 

Rechten van de Licentienemer:  

PeggyLeenders.nl Beperkte Licentie voor de Klant:  
De Klant begrijpt dat hij / zij bij de aankoop van het Programma toegang krijgt tot het bekijken van alle 
inhoud en informatie die beschikbaar is als onderdeel van het Programma, evenals alle aanvullende 
informatie of inhoud die met hem wordt gedeeld door PeggyLeenders.nl. De klant begrijpt dat dit 
betekent dat hij / zij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie heeft gekregen om de 
verstrekte informatie voor gebruik in zijn / haar bedrijf en leven te lezen en te gebruiken, zoals 
geïnstrueerd of toegestaan door PeggyLeenders.nl. Als "Licentienemer" begrijpt de Klant dit en gaat 
ermee akkoord dat de Klant niet: Kopieert, bewerkt, verspreid, dupliceert of steelt van informatie of 
inhoud verkregen via het programma zonder schriftelijke toestemming van PeggyLeenders.nl; 

Een deel van het Programma of de inhoud ervan of informatie verkregen via andere leden van het 
groepsprogramma plaatsen, verspreiden, kopiëren, stelen of anderszins gebruiken zonder schriftelijke 
toestemming van PeggyLeenders.nl, en begrijpen dat dergelijk gebruik een inbreuk kan vormen, wat 
aanleiding kan geven tot actie tegen de Klant. 

Inhoud die door PeggyLeenders.nl is gemaakt als onderdeel van het Programma of anderszins aan 
de Klant is gegeven, is van PeggyLeenders.nl zelf, wat betekent dat hij / zij geen inhoud kan claimen 
die door PeggyLeenders.nl is gemaakt. 

Deel geen gekocht materiaal, informatie en inhoud met anderen die het niet hebben gekocht. 

De Klant erkent en begrijpt verder dat dergelijke acties, inclusief maar niet beperkt tot die hierboven 
beschreven, waarschijnlijk inbreuk en / of diefstal van ons werk zullen vormen, en een schending van 
deze Overeenkomst en de Nederlandse wetten. 

Vrijwaring 

De Klant stemt er te allen tijde mee in om PeggyLeenders.nl en alle gelieerde ondernemingen, 
agenten, teamleden of andere partijen verbonden aan PeggyLeenders.nl te verdedigen, volledig te 
vrijwaren tegen alle oorzaken van actie, letsel, ziekte, misverstanden, schade, verliezen, kosten, 
kosten die zijn gemaakt als gevolg van het gebruik van het programma door de klant, evenals alle 
claims van derden van welke aard dan ook (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit zijn / haar 
acties als direct of indirect gevolg van de deelname van de klant aan het programma. Mocht 
PeggyLeenders.nl verplicht zijn om zichzelf te verdedigen in een actie die direct of indirect betrekking 



heeft op de Klant, of een actie waarbij we besluiten dat de deelname of assistentie van de Klant de 
verdediging van PeggyLeenders.nl ten goede zou komen, stemt de Klant ermee in om deel te nemen 
en alle bewijzen, documenten, getuigenissen of andere te verstrekken informatie die 
PeggyLeenders.nl nuttig acht te verstrekken. 

Geschillenbeslechting 

Mocht er een geschil ontstaan tussen PeggyLeenders.nl en Klant, komen de partijen overeen om te 
proberen het geschil op te lossen door middel van onderhandelingen en discussies te goeder trouw. 
(Klant gaat ermee akkoord dat het niet zien van resultaten geen basis is voor een "geschil" en gaat 
ermee akkoord dat hij of zij PeggyLeenders.nl niet verantwoordelijk stelt voor enige specifieke 
resultaten, of die resultaten die zijn behaald door andere klanten van SBB.) 

Als de klant en PeggyLeenders.nl niet in staat zijn om informeel tot een oplossing te komen, stemmen 
ze ermee in dat alle geschillen door de Nederlandse wet zullen worden ingediend voor arbitrage. 
Klant en PeggyLeenders.nl komen overeen om te goeder trouw deel te nemen aan het 
arbitrageproces en op een manier die het geschil effectief en efficiënt zal oplossen, inclusief de 
uitwisseling van materiaal, documenten of informatie. De beslissing van de arbiter moet definitief en 
bindend zijn voor beide partijen, en er kan geen beroep tegen worden ingesteld of anderszins worden 
vernietigd. Het moet uitvoerbaar zijn in elke bevoegde rechtbank als een vonnis of wet. 

Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, tast dit de overige bepalingen in de 
overeenkomst niet aan. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.De rechter in 
het arrondissement waarin Klant is gevestigd, is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die 
uit deze overeenkomst voortvloeien. 

 

Wijzigingen 

Deze overeenkomst kan zo nodig van tijd tot tijd door PeggyLeenders.nl worden gewijzigd en / of 
bijgewerkt om de groei en updates van het programma en de aangeboden diensten te weerspiegelen. 
Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zal PeggyLeenders.nl alle huidige 
Programmagebruikers hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat is gebruikt om zich aan te 
melden, met voortgezet gebruik van het Programma als aanvaarding en instemming met de 
bijgewerkte Voorwaarden. 

PROGRAMMA OVERZICHT 

Klant begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat hij / zij de Social Business Boost (SBB) van 
PeggyLeenders.nl koopt. Zodra het Programma is aangeschaft en alle Overeenkomsten zijn 
overeengekomen, begint de Klant met het ontvangen van de belangrijkste inhoudsmodules.  



Zoals beschreven op de verkooppagina, bevat SBB de volgende 10 kernmodules: 

Module 1: SOCIAL FUNNEL 

In deze module leer jij alles over wat nou precies een funnel is, wat zijn upsells en hoe creëer je een 

product /service pool die een continue stroom aan omzet binnen brengt? 

Module 2: DE BUSINESS MINDSET 

Om een sterke 'money mindset' te krijgen, moet je jouw doelen en visies duidelijk hebben en omlijnen. 

In deze module gaan we dit duidelijk voor jezelf op papier zetten, zodat jij jouw doelen daadwerkelijk 

gaat behalen. 

Module 3: DOELGROEP EN PRODUCT MARKET FIT 

In deze module gaan wij jouw niche doelgroep duidelijk uitwerken aan de hand van externe en interne 

pijnpunten. Ook gaan we jouw aanbod, prijs en omzetdoel bepalen en gaan we kijken hoe jij kunt 

testen of jouw aanbod gaat verkopen  

voordat jij überhaupt een aanbod gaat creëren. 

Module 4: LANCERING TOOLS 
In deze module gaan we bepalen wat jouw lancering tools en lancering elementen gaan zijn voor jouw 
social media lancering. 

Module 5: DE SOCIAL STRATEGIE 

De social media strategie mag niet ontbreken. In deze module leer jij alles over de merk, groei en 

sales strategie die jij gaat ontwikkelen voor jouw lancering. 

 

Module 6: SOCIAL BUSINESS BOOST LANCERING 

Tijd om de content voor jouw lancering te maken! Aan de hand van content buckets gaan we jouw 

content indelen, we bouwen een storyboard voor jouw pre-lancering en gaan de contentkalender voor 

jouw lancering opzetten. Een goede voorbereiding is het halve werk. 

Module 7: SOCIAL BUSINESS BOOST POST LANCERING 

Tijdens en na de lancering, moet jouw klantenservice on point zijn. Hoe onderscheid jij je van jouw 

concurrenten? Hoe zorg jij dat klanten tevreden blijven? We gaan de klantreis samen doorlopen en 

kijken waar jij je kunt onderscheiden en top service kunt bieden. 

 

Module 8: E-MAIL MARKETING 



Een goede lancering kan niet zonder e-mailmarketing. In deze module leer jij alles over het inzetten 

van sterke e-mailmarketing en automations, tips en tricks voor copywriting en voorgeschreven e-mails 

die jij zo kunt inzetten voor jouw lancering. 

Module 9: LANDINGSPAGINA'S 

Hoe maak je een goede converterende landingspagina voor jouw aanbod? En hoe zit dat met een 

salespagina? In deze module leer jij precies hoe je een converterende landings en salespagina opzet. 

Stap voor stap. 

Module 10: FACEBOOK ADVERTEREN 

Een belangrijk element voor jouw lancering. Social adverteren. In deze module leer jij alles over 

Facebook en Instagram adverteren. Hoe jij de pixel installeert en hoe jij de perfecte advertentie opzet 

die zorgt voor een uitverkochte lancering.  

Modules: Hoewel ontworpen om in volgorde te voltooien, kan de klant wekelijks in zijn of haar eigen 
tempo gaan en de modules doornemen zoals hij of zij dat nodig acht. Deze modules zijn bedoeld om 
bedrijfseigen informatie vrij te geven die door PeggyLeenders.nl is gemaakt voor persoonlijk voordeel 
van de klant. De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat hij / zij de informatie die aan haar is 
verstrekt als gevolg van haar deelname aan SBB niet mag delen, kopiëren, verspreiden of anderszins 
mag gebruiken (anders dan uitdrukkelijk toegestaan). 

Bonusmodules: SBB zal ook extra "bonus" -modules bevatten van andere toonaangevende experts 
op het gebied van onderwerpen die volgens PeggyLeenders.nl relevant en / of nuttig zijn voor 
SBB-studenten ("Bonusmodules"). Hoewel PeggyLeenders.nl niet verwacht dat bonusmodules zullen 
veranderen, kan het dergelijke modules naar eigen goeddunken toevoegen, verwijderen of bijwerken. 
Bonusmodules moeten worden beschouwd als "extra" waarde bovenop wat wordt gekocht, en de 
Klant begrijpt dat hij / zij geen reden heeft om actie te ondernemen of om terugbetaling te verzoeken 
als Bonusmodules in de toekomst worden bijgewerkt of gewijzigd. 

Social media Business Academy -groepstoegang: Klant kan ook toegang krijgen tot een 
privégroep online die PeggyLeenders.nl organiseert als een BONUS om lid te worden van SBB. 
Indien van toepassing op Klant en Klant wordt lid, stemt Klant ermee in om gezond verstand te 
gebruiken bij het plaatsen van of reageren op anderen in de groep, en stemt ermee in geen negatieve 
of onnodige opmerkingen te plaatsen. Mocht de Klant iets plaatsen dat als beledigend, lasterlijk of 
anderszins negatief wordt beschouwd op een zodanige manier dat het een verstoring veroorzaakt 
binnen de groep en de gemeenschap, behoudt PeggyLeenders.nl zich het recht voor om de Klant te 
verwijderen uit een dergelijke groep en andere soortgelijke gemeenschap, om de ervaring voor de 
rest van de klanten van PeggyLeenders’ SBB te behouden. 

 
De Klant heeft dit Bijlage Overzicht van het Programma zorgvuldig gelezen en erkent dat hij / zij weet 
wat wel en niet is opgenomen in dit Programma. De Klant is zich ervan bewust dat dit 
Programmaoverzicht ALLES omvat dat in het Programma is opgenomen, met uitzondering van 
exclusieve of tijdelijke, tijdgevoelige bonussen. Als de Klant aanvullende informatie, producten, 



diensten of andere informatie verwacht die in dit Programma zal worden verstrekt, maar deze hier niet 
ziet, begrijpt de Klant dat deze mogelijk niet is opgenomen of dat het een tijdelijke bonus is. 
PeggyLeenders.nl is niet verplicht om iets anders te bieden dan wat hierboven is vermeld, met 
uitzondering van bijgewerkte of steeds veranderende bonussen die voor beperkte tijd worden 
aangeboden. 
 
Door de online aankoop te voltooien en het hierboven vermelde bedrag in rekening te brengen, 
bevestigt de Klant dat hij of zij dit Programma Overzicht heeft herzien, alle aanvullende onderzoeken 
heeft uitgevoerd en alle noodzakelijke vragen heeft gesteld aan PeggyLeenders.nl en zijn / haar team 
om zich gepast geïnformeerd te voelen over het Programma en de aangeboden producten / diensten. 
De Klant begrijpt dat hij of zij geen recht heeft op restitutie nadat deze aankoop om welke reden dan 
ook is voltooid, behalve zoals hierboven besproken. 
 
EINDE VAN HET DOCUMENT 
 


