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Algemene Voorwaarden Startpunt Onderwijs  
 
Doelgroep 
Startpunt Onderwijs heeft als doel het op professionele wijze bevorderen van een gezonde bedrijfsvoering 
binnen het onderwijs in Nederland. Middels het verbinden van onderwijs en de markt aan leveranciers en 
dienstverleners, welke door Startpunt Onderwijs toegelaten zijn, wordt kennisdeling en innovatie bevorderd 
middels het portal, fysieke marktgids, evenementen en mailings. 
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

1. Door het gebruik maken van de portal, ofwel website van Startpunt Onderwijs 
(www.startpuntonderwijs.nl) verklaart de gebruiker deze algemene voorwaarden te accepteren, tenzij 
expliciet 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Onder gebruiker wordt verstaan: een ieder die de website www.startpuntonderwijs.nl bezoekt, inlogt 
en op de portal documenten leest, download of afdrukt of diensten afneemt dan wel een combinatie 
hiervan. 

3. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn direct na publicatie op deze website 
van kracht. 

Artikel 2 Betalingen, overeenkomst en restitutiemogelijkheid 
1. Voor toegang tot het openbare gedeelte van de website en het forum is de gebruiker geen vergoeding 

verschuldigd.  
2. Startpunt Onderwijs is gerechtigd de kostprijs voor de abonnementen en partners zoals 

vermeld op de site op ieder moment aan te passen. Dit kan niet met terugwerkende kracht 
plaatsvinden ten aanzien van de al lopende abonnementen en partnerafspraken. 

3. Op het moment dat een aanmelding en bijbehorende een betaling is gedaan, komt de 
gebruiksovereenkomst tot stand. 

4. Bij tussentijdse opzegging van het abonnement wordt niet overgegaan tot restitutie van het nog 
resterende betaalde bedrag. 

5. In beginsel levert Startpunt Onderwijs uitsluitend aan zakelijke gebruikers. 
Artikel 3 Verlenging en beëindiging van de gebruiksovereenkomst 

1. Een door de gebruiker aangegane gebruiksovereenkomst zal aan het einde van de gebruiksperiode 
stilzwijgend worden verlengd met steeds de periode van een jaar. 

2. Beëindiging van de overeenkomst met Startpunt Onderwijs dient schriftelijk te 
geschieden en uiterlijk twee maanden voor de dag van het verstrijken van de tussen partijen 
overeengekomen vaste periode van een jaar te zijn gedaan. Het jaar begint per 1 juli aangezien 
volledigheid en zekerheid aan het begin van ieder schooljaar geborgd wordt. 

3. Bij niet tijdige opzegging conform artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden is gebruiker 
gehouden de gebruikskosten van het nieuwe gebruiksjaar te voldoen volgend op het verstreken 
gebruiksjaar. 

4. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, 
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke 
ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij: 

- surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend; 
- in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend; 
- in liquidatie treedt of haar onderneming staakt. 

Artikel 4 Auteursrecht en wijzigingen in de content  

1. Op de publicaties van Startpunt Onderwijs geldt het Nederlandse auteursrecht dat bij de wet gesteld. 
2. Startpunt Onderwijs is gerechtigd documenten en/of forumdiscussies op de portal op elk moment 

ongeldig te verklaren, te verwijderen of te vervangen door andere, zonder dat daaraan jegens 
Startpunt Onderwijs enig recht kan worden ontleend. Vervanging geschiedt kosteloos en op een wijze 
die voor de gebruiker in het algemeen het minst bezwarend is. Hiertoe zal Startpunt Onderwijs alleen 
gebruik van maken als er in de ogen van Startpunt Onderwijs gegronde reden toe is. 
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3. De gebruiker kan Startpunt Onderwijs verzoeken bepaalde documenten in de database op te 

nemen. Gebruiker zal daartoe op de door Startpunt Onderwijs aangegeven wijze handelen. Indien en 
voor zover naar het oordeel van Startpunt Onderwijs mogelijkheden zijn, zal dit document aan het 
systeem kunnen worden toegevoegd. Startpunt Onderwijs is dienaangaande jegens Gebruiker tot 
niets verplicht. 

Artikel 5 Intellectueel eigendom 
1. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de portal, 

waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) 
beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Startpunt Onderwijs of haar licentiegevers. De 
gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik 
aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Startpunt Onderwijs is verkregen. 

2. Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en 
overig beeldmateriaal, ideeën, etc.) die door gebruikers van de portal aan Startpunt Onderwijs naar 
aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende 
voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart 
Startpunt Onderijs voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent Startpunt 
Onderwijs door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te 
verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen 
van verspreiding. 

Artikel 6 Onjuistheden 
In geval op het portal van Startpunt Onderwijs een onjuistheid voorkomt, heeft zowel 
Startpunt Onderwijs als gebruiker de verplichting bij constatering daarvan de wederpartij onverwijld 
op de hoogte te stellen. 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Startpunt Onderwijs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van verstrekte 
telefonische of schriftelijke adviezen of voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan 
een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, 
geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Indien er sprake is van aansprakelijkheid voor schade zal 
deze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot directe schade en beperkt zijn tot het bedrag van de 
onderliggende overeenkomst. 

2. Startpunt Onderwijs aanvaardt voor het gebruik en/of de zelfstandige invulling door de gebruiker van 
de in de portals voorhanden informatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan 
ook. 

3. De gebruiker vrijwaart Startpunt Onderwijs voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze te 
lijden schade uit welke oorzaak dan ook. 

Artikel 8 Overmacht 
Voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede begrepen zijn beschikkingen en 
maatregelen van de Overheid, computervirussen, uitval van communicatie/elektriciteit en/of 
internet en storingen binnen bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt, is 
Startpunt Onderwijsniet aansprakelijk. 
Artikel 9 Privacyverklaring 

1. Zie separate Privacyverklaring, versie mei 2018 

2. Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  
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Artikel 10 Forumvoorwaarden 

In aanvulling op de hiervoor weergegeven Algemene Voorwaarden, gelden voor deelnemers aan 

profielpagina’s, discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de Portal, daarnaast de volgende 

voorwaarden: 

1. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste 

bijdragen, naar interpretatie van Startpunt Onderwijs, te plaatsen. 

2. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen. Het is 

niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of 

telefoonnummers) te plaatsen. 

3. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan. 

Berichten die, naar interpretatie van Startpunt onderwijs, niet in overeenstemming zijn met de 

forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden. Gebruikers die 

zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd 

worden. 

4. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke 

correspondentie aan Startpunt Onderwijs te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden 

geplaatst. 

5. Over de forumvoorwaarden kan niet met Startpunt Onderwijs worden gecorrespondeerd. 

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht 
Op de uitvoering van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de 
gebruiker en Startpunt Onderwijs worden berecht door de bevoegde rechter te Breda. 

 

 


