
 
 
 
Algemene leveringsvoorwaarden 
 
 
1. Definities 
 
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten 

en/of diensten van de stichting INFORMATICA-Actief wordt gesloten. 
1.2 Producten en/of diensten van de stichting INFORMATICA-Actief: online-leermateriaal en cursussen 

voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs. 
1.3 Account: gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot de elektronische 

leeromgeving van de stichting INFORMATICA-Actief. 
1.4 Gebruikersgroep: scholen voor Voortgezet Onderwijs, die gebruikmaken van de diensten van 

stichting INFORMATICA-Actief. 
1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigt, van één of meer 

producten en/of diensten van de stichting INFORMATICA-Actief. 
 
 
2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn 

onderstaande artikelen van toepassing op elke overeenkomst met de stichting INFORMATICA-
Actief. 

2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor de stichting INFORMATICA-Actief 
niet bindend en niet van toepassing. 

 
 
3. Aanvang van de overeenkomst 
 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het 

bestelformulier is via internet en per reguliere post, ondertekend door Opdrachtgever, ontvangen en 
geaccepteerd door de stichting  INFORMATICA-Actief. 

3.2 Wanneer er sprake is van een eerste bestelling door Opdrachtgever, dan neemt de stichting 
INFORMATICA-Actief contact op met de school om de gegevens te controleren. 

3.3 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
 
 
4. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 
4.1 Accounts worden afgesloten voor de periode van een cursusjaar. 
4.2 Een Account mag slechts gebruikt worden door één leerling en/of docent.. 
4.3 Bestaande Accounts worden door de stichting INFORMATICA-Actief op 1 augustus van ieder 

cursusjaar gedeactiveerd. 
4.4 Opdrachtgevers, die behoren tot de Gebruikersgroep, kunnen uiterlijk op 1 oktober van ieder 

cursusjaar aangeven, welke in een eerder stadium teveel bestelde Accounts niet worden gebruikt.  
Betreffende Accounts zullen door de stichting INFORMATICA-Actief worden gedeactiveerd, en de 
Opdrachtgever wordt voor het bijbehorende bedrag gecrediteerd. 

4.5 De stichting INFORMATICA-Actief heeft het recht om een Account bij oneigenlijk gebruik met 
onmiddellijk ingang te deactiveren. 

 
 
5. Levering en leveringstijd 
 
5.1 Accounts worden, na ontvangst van het ondertekende bestelformulier, zo spoedig mogelijk via email 

verzonden naar de Opdrachtgever. 
5.2 Verzending van Accounts voor het volgende cursusjaar vindt plaats vanaf 1 juli van ieder cursusjaar. 



6. Overmacht 
 
6.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet 

en jurisprudentie wordt begrepen. 
6.2 De stichting INFORMATICA-Actief is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, 

indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden 
ontbonden. 

 
 
7. Data/emailverkeer 
 
7.1 Opdrachtgevers mogen via de eigen cursusruimte van de school binnen de elektronische 

leeromgeving van de stichting INFORMATICA-Actief : 
- geen informatie verspreiden die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving; 
- geen informatie verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; 
- geen informatie verspreiden discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, 
cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. 
adultpages/MP3/warez pagina’s en/of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het 
land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving. 
De stichting INFORMATICA-Actief heeft het recht om bij overtreding van dit artikel de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

7.2 Opdrachtgevers mogen via de eigen cursusruimte van de school binnen de elektronische 
leeromgeving van de stichting INFORMATICA-Actief: 
- geen dataverkeer genereren, dat meer dan 5% van de processorbelasting in beslag neemt; 
- geen grote bestandsarchiven en downloads aanbieden, die resulteren in buitensporig dataverkeer; 
- geen banners, graphics of CGI-en/of PHP-scripts plaatsen met als doel om gebruikt te worden op 
andere websites. 
De stichting INFORMATICA-Actief heeft het recht om bij overtreding van dit artikel de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

 
 
8. Dienstverlening 
 
8.1 De stichting INFORMATICA-Actief zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich 

inspannen om de elektronische leeromgeving in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 
24 uur per dag, behoudens de tijd nodig voor onderhoudswerkzaamheden. 

8.2 Onderhoudswerkzaamheden zullen door de stichting INFORMATICA-Actief zoveel mogelijk worden 
uitgevoerd tijdens de schoolvakanties. 

8.3 Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de elektronische leeromgeving zo spoedig 
mogelijk te melden aan de stichting INFORMATICA-Actief. 

8.4 De stichting INFORMATICA-Actief zal zich inspannen om een gemelde storing in het functioneren 
van de elektronische leeromgeving zo spoedig mogelijk op te heffen. 

 
 
9. Betaling 
 
9.1 Opdrachtgever ontvangt van INFORMATICA-Actief een factuur voor het aantal Accounts op 1 

oktober van ieder cursusjaar. 
9.2 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen. 
9.3 Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat 

daartoe enige sommatie of ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst nodig is. Opdrachtgever 
is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval 
de wettelijke rente geldt. 

9.4 Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten 
worden ter zake van de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% va het 
te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. 

 
 



10. Eigendomsvoorbehoud 
 
10.1 Het door of voor de stichting INFORMATICA-Actief ontwikkelde (digitale) lesmateriaal is en blijft 

eigendom van de stichting INFORMATICA-Actief. 
10.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de door de stichting INFORMATICA-Actief aan 

Opdrachtgever verstrekte PDF-bestanden met theorie: 
- te kopiëren; 
- beschikbaar te stellen aan derden; 
- te verspreiden via internet of een ander (digitaal) kanaal. 
De verstrekte PDF-bestanden mogen alleen voor eigen gebruik binnen de school op papier worden 
vermenigvuldigd, zolang Opdrachtgever deel uitmaakt van de Gebruikersgroep. 
Vanaf het moment, dat Opdrachtgever geen deel meer uitmaakt van de Gebruikersgroep, dienen de 
door de stichting INFORMATICA-Actief aan Opdrachtgever verstrekte PDF-bestanden met theorie  
door Opdrachtgever te worden vernietigd. 

10.3 Papieren versies van de door de stichting INFORMATICA-Actief aan Opdrachtgever verstrekte PDF-
bestanden mogen door Opdrachtgever alleen verspreid worden onder leerlingen, die beschikken 
over een Account. 

 
 
11. Aansprakeljkheid 
 
11.1 De stichting INFORMATICA-Actief is voor de levering van haar producten en/of diensten afhankelijk 

van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de stichting INFORMATICA-Actief 
weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De stichting INFORMATICA-Actief kan derhalve op geen 
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie 
met de stichting INFORMATICA-Actief. 

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is de stichting 
INFORMATICA-Actief slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding 
van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de stichting 
INFORMATICA-Actief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. 

11.3 Opdrachtgever vrijwaart de stichting INFORMATICA-Actief voor alle aanspraken op 
schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is 
ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde 
producten en diensten van de stichting INFORMATICA-Actief . 

11.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van 
lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de 
informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. De stichting INFORMATICA-
Actief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door 
het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De stichting INFORMATICA-Actief is niet 
aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 

11.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de stichting INFORMATICA-Actief mocht lijden 
ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 

 
12. Privacy 
 
12.1 Stichting INFORMATICA-Actief vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met  

persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

12.2 Opdrachtgever sluit met stichting INFORMATICA-Actief een ‘Verwerkersovereenkomst digitaal 
leermateriaal Informatica’ af. 

 
13. Reclame 
 
13.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering te 

reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de stichting INFORMATICA-Actief vervalt. 
13.2 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, 

vervangen of vergoed. 
13.3 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op. 
 
 



14. Geschillen 
 
14.1 Op elke overeenkomst tussen de stichting INFORMATICA-Actief en Opdrachtgever is Nederlands 

recht van toepassing. 
14.2 Voor geschillen, welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, geldt als bevoegde rechter die in 

het arrondissement Dordrecht. 


