STICHTING ‘NATUUR BUITEN-GEWOON’
Leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 Natuur Buiten-Gewoon:

 klant(en):

 website:
 product(en):

 overeenkomst:

 schriftelijk:

de Stichting Natuur Buiten-Gewoon, gevestigd
te Kampen, adres: Tesjeslaan 37, 8042 HH Zwolle
scholen of daarmee gelijk te stellen
organisaties of particulieren, die lesmaterialen
e.d. afnemen van Natuur Buiten-Gewoon
de website van Natuur Buiten-Gewoon
het digitale lesmateriaal en de daarbij
behorende informatie, van welke aard ook, die
Natuur Buiten-Gewoon levert aan haar
klanten (inclusief inlognaam en inlogcode)
de door Natuur Buiten-Gewoon met een klant
gesloten overeenkomst (abonnement) inzake de
(jaarlijkse) levering van haar producten aan de
klant
teksten van Natuur Buiten-Gewoon en haar
klanten, welke zijn verzonden per post of per
e-mail.

Artikel 2 Overeenkomst/abonnement
1. Natuur Buiten-Gewoon levert haar producten (lesmateriaal e.d.) aan de
klanten bij wijze van een jaarlijks abonnement.
2. Een abonnement wordt aangegaan voor een geheel schooljaar, lopende
van 1 augustus t/m 31 juli.
Bij tussentijdse inschrijving vóór 1 februari van het lopende schooljaar is
het volledige abonnementsgeld verschuldigd.
Bij tussentijdse inschrijving ná 1 februari van het lopende schooljaar is
60% van het abonnementsgeld verschuldigd.
3. Het abonnement komt gefaseerd tot stand via de volgende stappen:
1e. de algemene schriftelijk aanbieding van het (digitale) lesmateriaal door
Natuur Buiten-Gewoon.
2e. de inzending (de inschrijving) van het ingevulde aanmeldingsformulier
door de klant. De klant verplicht zich om bij de inschrijving het aantal
leerlingen, dat per 15 september van het schooljaar (abonnements-

jaar) geregistreerd zal zijn, naar waarheid op te geven. Natuur BuitenGewoon is gerechtigd deze gegevens te controleren.
e
3 . de acceptatie door Natuur Buiten-Gewoon geschiedt door toezending
van een factuur aan de klant.
e
4 . na ontvangst van de betaling van de factuur door de klant is de
overeenkomst (het abonnement) definitief en ontvangt de klant de
inlogcode en inlognaam, waarmee hij toegang heeft tot het digitale
lesmateriaal.
De inlogcode en de inlognaam, die de klant ontvangt, zijn uniek en
gekoppeld aan het Brinnummer. Alleen de klant (de school), zoals deze
is opgegeven op het inschrijfformulier, mag gebruik maken van de
inlogcode en de inlognaam.
4. De prijs van het abonnement wordt jaarlijks vastgesteld in april, mede op
basis van de loon- en prijsontwikkelingen in het voorafgaande
kalenderjaar.
5. Verlenging van het jaarlijkse abonnement vindt automatisch plaats, tenzij
de klant dit vóór 15 mei van het lopende schooljaar schriftelijk heeft
opgezegd.
Natuur Buiten-Gewoon zendt bij verlenging van het jaarlijkse
abonnement een factuur voor het komende schooljaar. Na ontvangst van
de betaling door de klant van het verschuldigde bedrag zendt Natuur
Buiten-Gewoon een nieuwe inlogcode en inlognaam.
6. Tussentijdse opzegging van het abonnement door de klant is niet mogelijk
en daarom worden reeds betaalde abonnementsgelden niet teruggestort.

Artikel 3 Auteursrecht / intellectuele eigendom
1. Alle tekst- en beeldmateriaal van Natuur Buiten-Gewoon is auteursrechtelijk beschermd en mag door een klant niet aan derden worden
doorgegeven.
2. Door het aangaan van een abonnement verplicht de klant zich om de
inlogcode en de inlognaam geheim te houden en niet aan derden door te
geven of door derden te laten gebruiken. Alleen de bij de klant
geregistreerde onderwijsgevenden en leerlingen mogen gebruik maken van
het digitale lesmateriaal en de daarbij behorende thema’s.
3. Als de klant de onder 2. genoemde verplichting schendt is Natuur BuitenGewoon zonder juridische ingebrekestelling gerechtigd het abonnement
met de klant onmiddellijk te beëindigen. Het reeds betaalde
abonnementsgeld wordt niet gerestitueerd.
Daarnaast kan Natuur Buiten-Gewoon van de klant via de rechter een
schadevergoeding eisen

Artikel 4

Systeemeisen / verbinding met de website

1. Het gebruik van de website is gebonden aan bepaalde systeemeisen. Bij
het nemen van een abonnement dient de klant zich tijdig op de hoogte te
stellen van deze eisen en zich te realiseren dat zijn computers aan deze
eisen moeten voldoen.
2. Natuur Buiten-Gewoon kan door de klant niet aansprakelijk worden
gesteld voor problemen bij de internetverbinding van de klant met de
website (‘de ontvangst’) als de computers van de klant niet voldoen aan de
systeemeisen. Evenmin kan Natuur Buiten-Gewoon door de klant
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de internetverbinding
van de klant en de ‘ontvangst’ binnen de school.
3. Natuur Buiten-Gewoon kan door de klant niet aansprakelijk worden
gesteld voor verbindingsproblemen met haar website, indien de oorzaak
van het probleem ligt bij de provider.
4. Natuur Buiten-Gewoon kan door de klant niet verantwoordelijk worden
gesteld voor storingen van haar website, die veroorzaakt zijn door
omstandigheden buiten haar wil en/of vermogen.

Artikel 5

Klachten e.d.

1. Klachten e.d. over het lesmateriaal, het geleverde product, dient de klant
binnen 14 dagen na de ontvangst van de inlogcode en de inlognaam
schriftelijk te melden bij Natuur Buiten-Gewoon. Bij overschrijding van
deze termijn vervalt de juridische aansprakelijkheid van Natuur BuitenGewoon.
2. Bij tijdige klachten treedt Natuur Buiten-Gewoon in overleg met de klant
over een eventuele oplossing.

Artikel 6

Gegevens klanten

1. Natuur Buiten-Gewoon legt de door de klant verstrekte gegevens alsmede
de aan hem toegezonden inlogcode en inlognaam vast in haar
administratie.
2. Natuur Buiten-Gewoon zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan
derden.

Kampen, maart 2012

