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GEBRUIKSVOORWAARDEN LEARNBEAT 

1. Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") wordt verstaan onder: 

1.1 “Dedact”: de ontwikkelaar en aanbieder van het Platform, alsmede aanbieder van 
diverse digitale leermiddelen en diensten tot digitalisatie van Lesmateriaal, de besloten 
vennootschap DEDACT B.V.,  kantoorhoudende te Leiden en geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 34392892. 

1.2 “Eindgebruiker”: iedere natuurlijke persoon, die door een Gebruiker is aangewezen 
als eindgebruiker en zich als zodanig op het Platform heeft geregistreerd, en in het 
bezit is van een schoollidmaatschapsbewijs, dan wel de ouders of wettelijke 
vertegenwoordigers van een kind tot en met 17 jaar. 

1.3 “Gebruiker”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich registreert op het 
Platform en met wie Dedact een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten, dan wel 
onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Dedact een aanbieding doet 
of jegens wie Dedact enige (rechts)handeling verricht. 

1.4 “Gebruikersinformatie”: alle in het Platform ingevoerde en de door Dedact 
vastgelegde gegevens van en over de Gebruiker en/of Eindgebruiker.   

1.5 Gebruiksovereenkomst”: de overeenkomst tussen Dedact en Gebruiker, beheerst 
door deze Gebruiksvoorwaarden, waarin beide partijen overeenkomen dat Gebruiker 
en door hem aangewezen Eindgebruikers gebruik mogen maken van het Platform, 
evenals elke wijziging van deze overeenkomst of aanvulling daarop, alsmede alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die gebruiksovereenkomst.  

1.6 “IE-rechten”: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, waar 
ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, 
databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, 
alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten 
inzake slaafse nabootsing.   

1.7 “Lesmateriaal”: (delen van) boeken, readers, aantekeningen en overige materialen 
die op het Platform ter beschikking worden gesteld door Dedact en/of derden dan wel 
door en/of namens Gebruikers worden gedigitaliseerd, geüpload, bewerkt en/of op 
enig andere wijze ter beschikking worden gesteld.  

1.7.1 “Dedact Lesmateriaal”: het door Dedact op het Platform aangeboden 
Lesmateriaal dat door Dedact zelf is ontwikkeld en waarop IE-rechten van 
Dedact rusten.  

1.7.2 “Derden Lesmateriaal”: het door Dedact en/of door derden op het Platform 
aangeboden Lesmateriaal waarop IE-rechten van derden rusten. Indien het door 
Dedact aangeboden Lesmateriaal betreft heeft Dedact voor het gebruik hiervan 
afspraken  gemaakt met deze derden.  

1.7.3 “Gebruikers Lesmateriaal”: het door en/of namens de Gebruiker op het 
Platform geüploade dan wel op enig andere wijze ter beschikking gesteld 
Lesmateriaal. 
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1.7.4 “Bewerkt Lesmateriaal”: het Dedact Lesmateriaal, Derden Lesmateriaal en/of 
Gebruikers Lesmateriaal dat door een Gebruiker op het Platform is gewijzigd, 
aangevuld, samengevoegd of enig andere wijze is bewerkt, en waarop eventuele 
IE-rechten van de betreffende Gebruiker kan rusten.   

1.8 ”Platform”: de digitale leeromgeving ‘Learnbeat’ (www.learnbeat.nl), waarop onder 
meer (i) Lesmateriaal wordt aangeboden door Dedact, derden en Gebruikers, (ii) 
Lesmateriaal kan worden gebruikt, gedigitaliseerd, geüpload en/of bewerkt door 
Gebruikers, en (iii) Lesmateriaal kan worden gebruikt en/of bewerkt door 
Eindgebruikers, ten einde digitaal en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken.  

2. Toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden 

2.1 De diensten van Dedact met betrekking tot het Platform zijn voorbehouden aan 
scholen, althans onderwijsinstellingen en andere organisaties die onderwijs 
aanbieden, en diens werknemers (docenten) – d.w.z. Gebruikers – alsmede aan 
leerlingen van deze scholen, onderwijsinstellingen en organisaties – d.w.z. 
Eindgebruikers. Deze diensten worden aangeboden in het kader van het faciliteren en 
bevorderen van (digitaal en gepersonaliseerd) onderwijs. 

2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden, met 
uitsluiting van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Gebruiker, van 
toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, orderbevestigingen, 
overeenkomsten – al dan niet op afstand – met de Gebruiker met betrekking tot het 
Platform.  

2.3 Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden vindt plaats door (i) zich te registreren op 
het Platform en op akkoord of accepteren te klikken, althans waar deze optie 
beschikbaar is gesteld door Dedact op het Platform, (ii) door schriftelijke aanvaarding 
of (iii) door feitelijk gebruik van het Platform door of namens Gebruiker. Het gebruik 
van het Platform zonder aanvaarding is niet toegestaan. 

2.4 Van het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden 
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De 
meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via het Platform van Dedact te 
vinden.  

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Gebruiksvoorwaarden, de 
Gebruiksovereenkomst en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 
Dedact bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dedact 
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.6 Dedact behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden 
eenzijdig te wijzigen.  

2.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van de 
Gebruiksovereenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde 
zonder schriftelijke toestemming van Dedact.  

3. Het Platform 

3.1 Dedact biedt het Platform aan, via welk Platform Dedact Lesmateriaal, Derden 
Lesmateriaal, Gebruikers Lesmateriaal en Bewerkt Lesmateriaal wordt aangeboden. 
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Dit Lesmateriaal kan door Gebruikers en Eindgebruikers op het Platform worden 
gebruikt, bewerkt en geüpload. Daarnaast kunnen Gebruikers via het Platform Dedact 
verzoeken om Lesmateriaal voor hen te digitaliseren en ter beschikking te stellen op 
het Platform.  

3.2 Dedact streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie op het Platform aan te 
bieden. Niettemin kan Dedact niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle 
gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op 
het Platform gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend. 

3.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op het 
Platform of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, kunt u contact opnemen met 
Dedact via www.learnbeat.nl/nl/contact. 

3.4 Dedact streeft naar een goedwerkend Platform en faciliteiten die continu, met 
uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.  

3.5 Dedact garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van het 
Platform kan worden gemaakt of dat het Platform voortdurend toegankelijk is, nu het 
Platform naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Dedact doet al hetgeen 
redelijkerwijs vereist is om storingen in het Platform zo spoedig mogelijk op te heffen, 
voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten. 

3.6 Dedact is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de 
toegang tot (onderdelen van) het Platform onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik 
van het Platform voor Gebruikers en Eindgebruikers te beperken. Dedact streeft 
ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, Gebruikers en Eindgebruikers hiervan van 
tevoren op de hoogte te stellen, uitsluitend voor zover dit aanmerkelijke consequenties 
heeft voor Gebruikers en Eindgebruikers. Dedact aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele schadelijke gevolgen die deze blokkade of beperking voor Gebruikers 
en Eindgebruikers met zich zou kunnen brengen. 

4. Verplichtingen van Gebruikers en Eindgebruikers 

4.1 Gebruikers en Eindgebruikers kunnen slechts gebruik maken van (de functionaliteiten 
van) het Platform, nadat zij zich hebben aangemeld op het Platform en 
Gebruikersinformatie hebben ingevoerd ten einde een profiel aan te maken. Via hun 
eigen profiel kunnen Gebruikers en Eindgebruikers hun persoonlijke gegevens 
wijzigen, Lesmateriaal gebruiken, bewerken, uploaden en/of op andere wijze ter 
beschikking stellen en verzoeken tot digitalisering van Lesmateriaal aan Dedact 
sturen. 

4.2 De Gebruiker staat er te allen tijde voor in dat hij en de door hem aangewezen 
Eindgebruikers  bevoegd zijn om van het Platform gebruik te maken en dat zij zich in 
alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en 
zorgvuldige (internet)gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het 
houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.  

4.3 De Gebruiker staat er tevens voor in dat hij en de door hem aangewezen 
Eindgebruikers hun inloggegevens voor het Platform vertrouwelijk behandelen en niet 
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aan derden zullen verstrekken. De Gebruiker zal alle adequate maatregelen treffen ter 
voorkoming van misbruik van voornoemde inloggegevens door derden.  

4.4 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen gebruik van 
het Platform en het gebruik hiervan door de door hem aangewezen Eindgebruikers, 
evenals voor de juistheid van de hen verstrekte Gebruiksinformatie en/of andere 
gegevens en het door hen ter beschikking gestelde c.q. bewerkte Lesmateriaal.  

4.5 De Gebruiker garandeert dat hij en de door hem aangewezen Eindgebruikers geen 
niet-geautoriseerde commerciële uitingen of beledigende, haatdragende, bedreigende, 
intimiderende of lasterlijke uitingen op het Platform zullen plaatsen. Tevens garandeert 
de Gebruiker dat het Platform niet door hem of door de door hen aangewezen 
Eindgebruikers wordt gebruikt voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of 
discriminerende activiteiten. 

4.6 Het is Gebruikers en Eindgebruikers te allen tijde verboden om: 

4.6.1 het Platform en/of het daarop ter beschikking gestelde Lesmateriaal voor andere 
doeleinden te gebruiken dan die zijn toegestaan op grond van de 
Gebruiksovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden en/of de toepasselijke wet- of 
regelgeving;  

4.6.2 kopieerbeveiligingen of systemen in het Lesmateriaal, die dienen ter beperking 
van het gebruik ervan, te reverse engineeren, veranderen of omzeilen; en 

4.6.3 de normale werking en/of de veiligheid van het Platform te verstoren of de 
integriteit daarvan te schenden, door het uploaden van virussen of anderszins, 
veranderingen aan te brengen in de informatie en/of het Lesmateriaal die het 
Platform bevat en de toegang tot het Platform te beperken of anderszins te 
beïnvloeden. 

4.7 De Gebruiker garandeert dat de in dit artikel genoemde verplichtingen evenals alle 
andere verplichtingen uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst en deze 
Gebruiksvoorwaarden, door hem en door de door hem aangewezen Eindgebruikers 
niet worden geschonden c.q. correct en tijdig worden nagekomen.  

4.8 Bij kennisname van schending van de in artikel 4 genoemde verplichtingen en/of 
toepasselijke wet- of regelgeving, is Dedact bevoegd contact op te nemen met de 
desbetreffende c.q. verantwoordelijke Gebruiker. Indien Dedact zich hiertoe 
genoodzaakt acht, is zij bevoegd Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal 
te verwijderen en/of de Gebruiker en/of de desbetreffende Eindgebruiker tijdelijk dan 
wel permanent de toegang tot het Platform te ontzeggen. Dedact behoudt zich het 
recht voor in alle voor haar ontstane schade, voortvloeiende uit deze schending, op de 
betreffende Gebruiker te verhalen.  

5. Gebruik van het Platform en Lesmateriaal 

Platform 

5.1 Het Platform en alle via het Platform ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder 
maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, 
koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s (met uitzondering van 
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het Lesmateriaal op het Platform), bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of 
andere materialen waarvan de IE-rechten toebehoren aan Dedact en/of derden. 

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dedact of de betreffende 
rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om het Platform, de ter beschikking 
gestelde faciliteiten, en/of de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, 
of op enig andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of 
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de IE-rechten of 
enige andere rechten van Dedact of de betreffende rechthebbende. 

5.3 Ingeval van enige inbreuk op de IE-rechten van Dedact en/of derden, behoudt Dedact 
zich het recht voor om alle hierdoor door Dedact en/of derden geleden schade volledig 
op de Gebruiker te verhalen.  

Dedact Lesmateriaal 

5.4 Dedact verleent hierbij aan de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar 
gebruiksrecht inzake de IE-rechten op het Dedact Lesmateriaal, dat via het Platform 
wordt aangeboden c.q. ter beschikking wordt gesteld door Dedact, om gedurende de 
Gebruiksovereenkomst dit Lesmateriaal te gebruiken, te bewerken en te laten 
gebruiken door de door de Gebruiker aangewezen Eindgebruikers, onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat het Dedact Lesmateriaal enkel wordt gebruikt ten 
behoeve van het faciliteren en bevorderen van (digitaal en gepersonaliseerd) 
onderwijs.  

5.5 Enig gebruik van het Dedact Lesmateriaal anders dan het gebruik zoals bedoeld in 
artikel 5.4 is uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder valt in ieder geval enig gebruik van het 
Dedact Lesmateriaal dat geen direct verband houdt met of betrekking heeft op het 
faciliteren en bevorderen van (digitaal en gepersonaliseerd) onderwijs.  

Derden Lesmateriaal 

5.6 De Gebruiker garandeert dat hij en de door hem aangewezen Eindgebruikers de 
voorwaarden voor het gebruik van het Derden Lesmateriaal, dat op het Platform wordt 
aangeboden, zullen nakomen. In het geval van Derden Lesmateriaal dat door Dedact 
wordt aangeboden gaat het hierbij om voorwaarden zoals Dedact die met de 
desbetreffende rechthebbenden heeft afgesproken. 

5.7 De Gebruiker vrijwaart Dedact voor alle aanspraken van derden, waaronder de 
rechthebbenden van Derden Lesmateriaal, met betrekking tot schade of verliezen die 
voortvloeien uit ieder gebruik van (een deel van) het Derden Lesmateriaal door de 
betreffende Gebruiker, de door hem aangewezen Eindgebruikers en/of enig andere 
partijen die door of via de Gebruiker toegang tot het Derden Lesmateriaal hebben 
verkregen of anderszins profiteren van het gebruik van het Derden Lesmateriaal.  

5.8 Indien Dedact uit dien hoofde door deze derden mocht worden aangesproken, dan is 
de Gebruiker gehouden Dedact zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker 
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dedact, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de 
zijde van Dedact en de derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Gebruiker. 
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Gebruikers Lesmateriaal en Bewerkt Lesmateriaal 

5.9 De Gebruiker staat ervoor in dat (a) hij rechthebbende is op de IE-rechten inzake het 
Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal dan wel dat hij bevoegd is om het 
Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal te (laten) gebruiken, bewerken, 
uploaden, digitaliseren en/of enig andere wijze ter beschikking te stellen, en (b) het 
gebruik van het Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal via het Platform 
geen inbreuk maakt op rechten van derden.  

5.10 De Gebruiker verleent hierbij aan Dedact een gebruiksrecht inzake de IE-rechten op 
het Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal, dat door of namens de 
Gebruiker via het Platform wordt aangeboden, geüpload, gedigitaliseerd c.q. ter 
beschikking wordt gesteld, om dit Lesmateriaal te (laten) gebruiken, bewerken, 
uploaden en/of digitaliseren ten behoeve van het faciliteren en bevorderen van 
(digitaal en gepersonaliseerd) onderwijs via het Platform.  

5.11 Dedact controleert niet het door en/of namens de Gebruiker op het Platform 
aangeboden, geüploade, gedigitaliseerde c.q. ter beschikking gestelde Gebruikers 
Lesmateriaal en Bewerkt Lesmateriaal, neemt geen (inhoudelijke) kennis van dit 
Gebruikers Lesmateriaal en Bewerkt Lesmateriaal en is geenszins betrokken bij de 
handelingen die een Gebruiker verricht op het Platform. Dedact is hierbij uitdrukkelijk 
bevrijd van enige verplichting tot de hiervoor genoemde controle, kennisname en 
betrokkenheid.  

5.12 De Gebruiker zal Dedact onmiddellijk in kennis stellen van enige, later gebleken, 
aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op diens rechten, waaronder IE-
rechten, met betrekking tot het Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal. 
In geval van een dergelijke aanspraak is Dedact gerechtigd het Gebruikers 
Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal geheel of gedeeltelijk te verwijderen opdat 
de inbreuk ongedaan wordt gemaakt. Vorenstaande geldt ook indien een derde zich 
meldt bij Dedact en voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het Gebruikers 
Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal inbreuk maakt op diens rechten, waaronder 
IE-rechten.  

5.13 De Gebruiker vrijwaart Dedact dan wel enige derden tegen alle vorderingen voor 
schendingen van rechten van derden, waaronder IE-rechten van derden, door het 
gebruik van (een deel van) het Gebruikers Lesmateriaal en/of Bewerkt Lesmateriaal, 
onverminderd de aansprakelijkheid van de Gebruiker ten opzichte van Dedact met 
dien verstande dat deze vrijwaring en aansprakelijkheid beperkt is tot aantoonbaar 
geleden directe schade en kosten (met uitsluiting van indirecte c.q. gevolg schade en 
kosten).   

5.14 Indien Dedact uit dien hoofde door deze derden mocht worden aangesproken, dan is 
de Gebruiker gehouden Dedact zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker 
in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dedact, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de 
zijde van Dedact en de derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Gebruiker. 
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6. Privacy 

6.1 Dedact gebruikt en verwerkt Gebruikersinformatie in overeenstemming met het 
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, dat onder andere te vinden is via 
het Platform (https://inloggen.learnbeat.nl).  

7. Totstandkoming en uitvoering Gebruiksovereenkomst 

7.1 Een Gebruiksovereenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Dedact van een 
schriftelijk verzoek of aanvrage van de Gebruiker tot gebruik van het Platform en/of 
andere diensten van Dedact. Dedact is gerechtigd om dergelijke verzoeken te 
weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan het gebruik van het Platform en/of haar 
diensten te verbinden. 

7.2 De Gebruiker is gehouden alle informatie die Dedact naar haar oordeel nodig heeft 
voor het correct uitvoeren van de Gebruiksovereenkomst tijdig en in de gewenste vorm 
ter beschikking te stellen. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en 
betrouwbaarheid van deze informatie. 

7.3 Dedact is bevoegd om bij uitvoering van de Gebruikersovereenkomst gebruik te 
maken van diensten van derden.  

8. Tarieven en betaling 

8.1 De tarieven voor het gebruik van het Platform en de overige diensten van Dedact 
staan vermeld op de site www.learnbeat.nl. Deze tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW 
en eventuele belastingen en/of andere heffingen, en kunnen te allen tijde worden 
gewijzigd.  

8.2 Het aangaan van een Gebruiksovereenkomst geschiedt tegen de op het moment van 
een verzoek dan wel aanvrage van de Gebruiker geldende tarieven.  

8.3 Betaling dient te geschieden via overboeking binnen veertien (14) dagen na ontvangst 
van een factuur van Dedact, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

8.4 Indien de Gebruiker met enige betaling in gebreke is, is Dedact gerechtigd de 
uitvoering van de Gebruiksovereenkomst en daarmee samenhangende verplichtingen 
op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.  

8.5 Indien Dedact haar vordering op de Gebruiker aan derden ter incasso opdraagt, zullen 
alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor 
rekening van de Gebruiker zijn.  

9. Digitaliseren van Gebruikers Lesmateriaal door Dedact 

9.1 Indien dit onderdeel vormt van de licentie van de Gebruiker, kan de Gebruiker aan 
Dedact verzoeken om namens hem Gebruikers Lesmateriaal te digitaliseren en 
uploaden op het Platform. Dit Lesmateriaal dient dan te worden aangeleverd door de 
Gebruiker conform van te voren door Dedact verstrekte specificaties ter zake van de 
vorm, het formaat etc. van dit Lesmateriaal.  

9.2 Dedact zal na ontvangst van het fysieke Gebruikers Lesmateriaal trachten het digitale 
resultaat binnen een redelijke termijn te digitaliseren en te uploaden op het Platform. 
Deze termijn is afhankelijk van de vorm en de omvang van het betreffende 
Lesmateriaal, en wordt in overleg tussen Partijen bepaald. Overschrijding van deze 
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termijn geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de 
Gebruiksovereenkomst op te schorten of te ontbinden.  

9.3 Het door Dedact gedigitaliseerde Gebruikers Lesmateriaal wordt alleen digitaal 
verstrekt binnen de omgeving van het Platform. 

9.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van het fysieke Gebruikers Lesmateriaal 
dat door de Gebruiker aan Dedact is toegezonden c.q. ter beschikking is gesteld en 
waarover Dedact de feitelijke beschikkingsmacht heeft verkregen, blijft voor rekening 
van de Gebruiker. 

9.5 Tenzij schriftelijk door de Gebruiker anders is aangegeven, stemt de Gebruiker ermee 
in dat het fysieke Gebruikers Lesmateriaal nadat het door Dedact is gedigitaliseerd en 
geüpload op het Platform, wordt vernietigd. Indien de Gebruiker schriftelijk heeft 
aangegeven het fysieke Gebruikers Lesmateriaal terug te willen hebben, komen 
eventuele kosten voor retourzending van dit Lesmateriaal voor rekening van de 
Gebruiker. 

9.6 Ofschoon Dedact met betrekking tot het digitaliseren en uploaden van het Gebruikers 
Lesmateriaal op verzoek van de Gebruiker de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet 
instaan voor de afwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in 
het bijzonder omzettingsfouten of onvolledigheden, in het digitale Gebruikers 
Lesmateriaal. De Gebruiker heeft de verplichting om na ter beschikking stelling van het 
digitale Gebruikers Lesmateriaal op het Platform te onderzoeken of dit overeenstemt 
met het fysieke Gebruikers Lesmateriaal. Indien dit niet het geval is, kan de Gebruiker 
Dedact daarvan schriftelijk in kennis stellen waarna Dedact zal trachten, voor zover 
mogelijk, dit te herstellen.  

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

10.1 Dedact is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker en de door hem aangewezen 
Eindgebruikers daadwerkelijk geleden directe en indirecte schade die voortvloeit uit of 
samenhangt met (a) (enig handelen of nalaten bij) de uitvoering van de 
Gebruiksovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden en/of het Gebruik van het Platform 
en/of Lesmateriaal door de Gebruiker en de door hem aangewezen Eindgebruikers op 
welke wijze dan ook, (b) schending van IE-rechten en/of (c) anderszins onrechtmatig 
handelen door de Gebruiker en/of de door hem aangewezen Eindgebruikers als 
gevolg van de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden 
en/of het gebruik van het Platform en/of het Lesmateriaal.  

10.2 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van 
aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van de door Dedact 
verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de netto waarde 
van de laatste door Dedact aan de Gebruiker verzonden factuur dan wel – in het geval 
dat er nog geen facturen aan de Gebruiker zijn verzonden – de netto waarde van de 
eerste aan de Gebruiker te sturen factuur.  

10.3 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het 
gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Dedact. 

10.4 In aanvulling op artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden vrijwaart de Gebruiker 
Dedact dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden 



 

- 9 - 

ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Gebruiksovereenkomst en/of 
deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van 
derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de Gebruiksovereenkomst, de 
Gebruiksvoorwaarden en/of het Gebruik van het Platform en het Lesmateriaal door de 
Gebruiker en/of de door hem aangewezen Eindgebruikers. Deze vrijwaring heeft mede 
betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Dedact in verband met een 
dergelijke aanspraak lijdt of maakt. 

11. Duur en beëindiging van Gebruiksovereenkomst 

11.1 Partijen sluiten de Gebruiksovereenkomst voor een periode van één (1) schooljaar, 
beginnend op 1 augustus en eindigend op 31 juli, tenzij anders overeengekomen.  

11.2 Een partij is uitsluitend gerechtigd de Gebruiksovereenkomst te ontbinden indien de 
andere partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 
verplichtingen onder de Gebruiksovereenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden en de 
tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij, 
nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen onder de 
Gebruiksovereenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Indien zonder meer 
vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan zijn verplichtingen onder de 
Gebruiksovereenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden kan c.q. wenst te voldoen, kan 
een ingebrekestelling achterwege blijven.  

11.3 Een partij is voorts gerechtigd de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:  

(a) het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd; 

(b) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;  

(c) aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling 
verleend; of 

(d) de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of 
gedeeltelijk aan een derde overgedragen. 

11.4 Het bepaalde in de voorgaande leden doet niet af aan de overige rechten van Dedact 
op grond van de geldende wet- en regelgeving. 

11.5 Ingeval van ontbinding of beëindiging van de Gebruiksovereenkomst, voor zover van 
toepassing: 

(a) zijn alle openstaande vorderingen van Dedact op de Gebruiker onmiddellijk 
en in het geheel opeisbaar; 

(b) wordt aan de Gebruiker en de door hem aangewezen Eindgebruikers geen 
toegang meer verleend tot het Platform en het Lesmateriaal; en 

(c) blijven de bepalingen die naar hun aard doorlopen van toepassing. 
Hieronder vallen onder meer de bepalingen inzake IE-rechten, vrijwaring 
en aansprakelijkheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter. 
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12. Overmacht 

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dedact ingeval van 
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de 
Gebruiksovereenkomst op te schorten, dan wel de Gebruiksovereenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Gebruiker dit schriftelijk mee te 
delen en zulks zonder dat Dedact gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in 
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn.  

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dedact onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Gebruiker 
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen in redelijkheid niet van Dedact kan worden verlangd, ongeacht of die 
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Gebruiksovereenkomst te voorzien was. 
Tot die omstandigheden worden voor Dedact ook gerekend: gebrek aan personeel, 
stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en tekortkomingen van door 
Dedact ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.  

13. Overige bepalingen 

13.1 Wanneer door Dedact gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 
afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar 
recht alsnog directe en strikte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen. De 
Gebruiker kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Dedact deze 
Gebruiksvoorwaarden soepel toepast. 

13.2 Is of worden een of meer bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) 
ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk 
geval zal Dedact het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door 
bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de 
strekking van de Gebruiksvoorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van 
het ongeldige gedeelte.  

13.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en 
(Gebruiks)overeenkomsten waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze Gebruiksvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 
Amsterdam.  


