Algemene Voorwaarden
Squla in de Klas
22.02.2019
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of
Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht deze
Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat de School en de Leerkracht weten
welke rechten en verplichtingen zij hebben..
Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken
contact op willen nemen met Squla, dan kan je contact met ons opnemen via
klantenservice@squla.nl.

1. Definities
Account:

de Leerkrachtaccount en/of de Leerlingaccount;

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden van Squla;

Verwerkersovereenkomst:

de overeenkomst die de School met Squla heeft gesloten, waarin
de School Squla de opdracht geeft de Dienst te verrichten en
waarin de voorwaarden voor de gegevensverwerking door Squla
zijn vastgelegd;

Content:

alle informatie die door Squla op de Website is geplaatst,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, het
studiemateriaal, video’s, games, teksten en de lay-out en
look-and-feel van de Website;

Dienst:

de dienst die Squla aan de Leerkracht en de Leerling verleent. De
Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van de
Website, zoals nader omschreven in artikel 5;

Leerkracht:

de natuurlijke persoon die in dienst is van de School en die via
een Leerkrachtaccount tijdens het lesgeven in de klas gebruik
maakt van de Dienst ten behoeve van de Leerlingen;

Leerkrachtaccount:

de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Leerkracht
binnen de Website waartoe de Leerkracht toegang heeft na het
invoeren van zijn Inloggegevens;

Leerling:

de natuurlijke persoon die via een Leerlingaccount gebruik
maakt van de Dienst als leerling van de Leerkracht;

Leerlingaccount:

de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Leerling
binnen de Website waartoe de Leerling toegang heeft na het
invoeren van zijn Inloggegevens;

Inloggegevens:

de door de Leerkracht gekozen nickname en wachtwoord
waarmee de Leerkracht en/of de Leerling toegang krijgt tot zijn
Account en gebruik kan maken van de Dienst, zoals nader
omschreven in artikel 3;

IE-rechten:

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrechten, merkrechten,
handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten,
alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

School:

de school waar de Leerkracht in dienst is en die een
Verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Squla;

Squla:

FutureWhiz Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te

(1018
TX) Amsterdam aan de Rhijnspoorplein 22, en ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 32144948;
Website:

de website www.squla.nl en onderliggende pagina‘s en/of
applicaties van Squla.

2. Toepasselijkheid
2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Verwerkersovereenkomst met

Squla, elk gebruik dat de School of Leerkracht van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen
of rechtsverhoudingen tussen de School en Squla.
2.2

Squla is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of
worden via een e-mailbericht onder jouw aandacht gebracht. Indien de School de Website blijft
gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert hij daarmee
de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de School niet
instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het de School en de
Leerkracht niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dient de School de
Overeenkomst te beëindigen.

3. Toegang tot de Dienst
3.1

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de School een

Verwerkersovereenkomst met Squla aangaan en moet de Leerkracht een Leerkrachtaccount

aanmaken. Een Leerkrachtaccount kan worden aangemaakt door het doorlopen van het
registratieproces op de Website.
3.2

Tijdens de registratie dient de Leerkracht Inloggegevens op te geven, waarmee

toegang kan worden verkregen tot zijn Leerkrachtaccount. De Leerkracht moet zijn
Inloggegevens geheim houden. Zodra de Leerkracht weet of vermoedt dat zijn Inloggegevens
of de Inloggegevens van Leerlingen in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient hij Squla
daarvan op de hoogte te stellen. De Leerkracht kan de Inloggegevens veranderen op de manier
zoals beschreven is op de Website.
3.3

De Leerkracht kan Leerlingaccounts aanmaken, activeren en beheren op de manier

zoals beschreven is op de Website. De Leerkracht is aansprakelijk voor al het gebruik van de
Dienst dat via de Inloggegevens van de Leerlingen en Leerkracht wordt gemaakt.
3.4

De Leerkracht staat er jegens Squla voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken

van de Leerkrachtaccount verstrekt compleet en juist is. De Leerkracht is verantwoordelijk
voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing
van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3.5

Het is de Leerkracht niet toegestaan om:
a. zich toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze
dan door het gebruik van zijn eigen Inloggegevens;
b. iemand anders toegang te verschaffen tot zijn Leerkrachtaccount.

3.6

Squla is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder

daarmee schadeplichtig te worden jegens de School of de Leerkracht (onderdelen van) de
Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik
ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van
het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.
3.7

Squla garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder

onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend,
optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of
fouten/gebreken. Squla is jegens de School of de Leerkracht op geen enkele wijze aansprakelijk
of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk)
onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.
3.8

De School en de Leerkracht zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede

werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder
internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

4. Gebruik van de Dienst
4.1

De Dienst biedt de School en de Leerkracht een aanvulling op het lesprogramma. Op de

Website kan een Leerling via zijn Leerlingaccount oefenen met de daarop beschikbaar gestelde
Content, bestaande uit speelsgewijs oefenen met vakken uit het basisonderwijs, kan de
Leerkracht via zijn Leerkrachtaccount de daarop beschikbaar gestelde Content gebruiken in
de klas in aanvulling op het lesprogramma en kan de Leerkracht via de daarop beschikbaar
gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door de
Leerlingen en de resultaten van de Leerlingen.
4.2

De School’s of de Leerkracht’s gebruik van de Website mag niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een
geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen
maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische
beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van
Squla te omzeilen;
c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om
de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere
middelen om gegevens te verzamelen;
d. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of
beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van
enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen,
doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming van Squla;
f.

een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen
of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

g. naar de mening van Squla in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
h. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst of enige
geldende wet- en/of regelgeving;
i.

inbreuk maken op de rechten van Squla en/of derden, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;

j.

op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of

k. de belangen en goede naam van Squla kunnen schaden.
4.3

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Squla ten dienste staan, is Squla te

allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de
activiteiten van de School, Leerkracht en/of de Leerling in verband met de Website (tijdelijk) te
beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Account(s) tijdelijk of blijvend te

verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan en/of de Dienst te beëindigen, in het bijzonder
- maar niet daartoe beperkt - indien:
a. de School, Leerkracht en/of de Leerling handelt in strijd met deze Algemene
Voorwaarden en/of aanwijzingen van Squla;
b. Squla van mening is dat handelingen van de School, Leerkracht en/of Leerling schade of
aansprakelijkheid aan Squla of anderen kunnen toebrengen.
4.4

De School en de Leerkracht aanvaarden dat de Dienst alleen beschikbaar wordt gesteld

tijdens gangbare onderwijsuren. Squla behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van de
Dienst aan te passen.

5. IE-rechten
5.1

De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website

openbaar gemaakte Content, berusten bij Squla en/of haar licentiegevers. Niets in deze
Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de School, Leerkracht en/of de
Leerling over te dragen.
5.2

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, geeft Squla aan

de School, Leerkracht en de Leerling een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet
sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst,
waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene
Voorwaarden.
5.3

De School of Leerkracht zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op

de IE-rechten van Squla, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Adwords
of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans
het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de
Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6. Duur en beëindiging
6.1

De overeenkomst tussen Squla en de School wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De

School kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen via de Leerkrachtaccount. Squla kan
de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden.
6.2

Vanaf het moment van beëindiging, om welke reden dan ook, is de School, Leerkracht

en de Leerling niet meer gerechtigd om de Dienst te gebruiken en zal Squla de Accounts
verwijderen. Squla is niet gehouden om na beëindiging enige informatie uit de Website aan de
School, Leerkracht en/of Leerling te verstrekken en/of te converteren.

6.3

In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van

hetgeen Squla reeds heeft geleverd en/of heeft verricht.

7. Garanties
7.1

De School en de Leerkracht aanvaarden dat de Dienst alleen de functionaliteit, Content

en overige eigenschappen bevat zoals zij die aantreffen op het moment van gebruik (“as is
basis”). Squla geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit,
veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de Content,
tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Squla is dan ook niet verplicht om
bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website. Alle Diensten worden uitgevoerd
op basis van een inspanningsverbintenis.
7.2

In het bijzonder garandeert Squla niet dat het gebruik van de Website door de Leerling

bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in schoolprestaties.
7.3

Squla staat er niet voor in dat de Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen

functioneert. Squla is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, onjuistheid en/of
onvolledigheid van gegevens of andere informatie.
7.4

Squla behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen of te

verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van Squla noodzakelijk is, zonder dat
dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Leerkracht op schadevergoeding en/of
aansprakelijkheid van Squla.

8. Aansprakelijkheid
8.1

Wanneer Squla aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend

aansprakelijk voor de door de School of de Leerkracht geleden directe schade en is deze
aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal EUR 500,=.
8.2

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
i. materiële schade aan zaken;
ii. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te
stellen,
iii. voor zover de schade ziet op directe schade; en redelijke kosten gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

8.3

In geen geval is Squla aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat

onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,

schade door materialen of programmatuur van derden en schade wegens verminking,
vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.4

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de

School of Leerkracht de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Squla
meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Squla vervalt door het enkele verloop van
1 jaar dagen na het ontstaan van de vordering.
8.5

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en

voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van Squla.

9. Overig
9.1

Squla mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden voortvloeien,

overdragen aan derden en zal de School daarvan op de hoogte stellen. Het is de School niet
toegestaan enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Squla.
9.2

Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of

daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
9.3

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene

Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend
recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

