Algemene Voorwaarden
1. Begrippen
1.1 LearnScreen: www.learnscreen.nl
1.2 Licentienemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met LearnScreen een overeenkomst
heeft gesloten met betrekking tot het verkrijgen van een volgens deze Algemene
Voorwaarden gedefinieerd gebruiksrecht voor LearnScreen. Elke schoollocatie die
over een unieke BRIN-code van zes karakters van het Ministerie van OC&W beschikt,
wordt beschouwd als een afzonderlijke Licentienemer.
1.3 Gebruikers: de persoon of personen ten behoeve van wie in voorkomende gevallen
krachtens de overeenkomst de licentie is verleend.
1.4 Schoolmediatheek: de schoolversie van het webbased schoolmediatheeksysteem van
LearnScreen
1.5 Overeenkomst: de vastgelegde afspraken tussen LearnScreen en de licentienemer met
betrekking tot de verlening door LearnScreen van het volgens deze algemene
voorwaarden verleende gebruiksrecht op de schoolmediatheek.
2. Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
van of met LearnScreen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van en aanvullingen op deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.2 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege LearnScreen gedaan zijn vrijblijvend,
zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door licentienemer voor
akkoord getekende offerte of contract door LearnScreen is ontvangen en geaccepteerd.
2.4 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds
goedvinden tot stand komen.
3. Gebruiksrecht en overeenkomst
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de schoolmediatheek berusten
bij LearnScreen. LearnScreen verleent aan de licentienemer het in deze algemene
voorwaarden gedefinieerde gebruiksrecht op het schoolmediatheeksysteem tegen het
door LearnScreen vastgestelde tarief.
3.2 De licentienemer heeft het gebruiksrecht van de schoolmediatheek gedurende de duur
van de overeenkomst.
3.3 Het is de licentienemer en de gebruikers niet toegestaan inlogcodes aan een derde
over te dragen of ter beschikking te stellen.
3.4 In het geval de licentienemer handelt in strijd met de algemene voorwaarden staat het
LearnScreen vrij de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
3.5 Indien de Licentienemer merkt dat er inbreuk wordt gemaakt op enig recht van
LearnScreen is de licentienemer verplicht dit terstond schriftelijk aan LearnScreen
mede te delen en, voor zover dit in redelijkheid van de licentienemer gevraagd kan
worden, mee te werken aan het beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk.
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3.6 De overeenkomst geeft de licentienemer recht op kosteloze technische
helpdeskondersteuning.
4. Betaling en prijs
4.1 Licentievergoedingen worden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst vooraf
gefactureerd.
4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling
is Licentienemer van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende
ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan
de geldende wettelijke rente. Indien LearnScreen zijn vordering op licentienemer ter
incasso uit handen geeft, is licentienemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke
incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met
een minimum van 250 EURO exclusief BTW.
4.3 Prijzen en tarieven zijn vastgelegd in euro’s.
4.4 Licentienemer dient eventuele bezwaren tegen de factuur van LearnScreen binnen
twee weken na factuurdatum aan LearnScreen schriftelijk kenbaar te maken, bij
gebreke waarvan Licentienemer geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van
het factuurbedrag.
4.5 LearnScreen heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk
twee weken voordat deze ingaan aan Licentienemer bekend gemaakt.
5. Duur en beëindiging
5.1 Een overeenkomst kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling
aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
5.2 Gebruiksrechten worden aan licentienemer steeds verleend onder de voorwaarde dat
licentienemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.3 LearnScreen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Licentienemer in staat van
faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Licentienemer heeft
alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5.4 LearnScreen is gerechtigd de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de
betaalde licentievergoeding verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de licentienemer in
strijd handelt met het gebruiksrecht, zoals is vastgelegd in de overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden, dan wel indien de licentienemer anderszins toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van LearnScreen wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de
licentievergoeding voor de duur van de licentie
6.2 Voor zover LearnScreen bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking,
diensten en leveranties van derden, kan LearnScreen op geen enkele manier
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aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze
relaties met LearnScreen of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met LearnScreen.
6.3 LearnScreen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden
of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen
dan LearnScreen, daaronder begrepen de door LearnScreen geleverde of bij
licentienemer aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtimefaciliteiten
van derden.
6.4 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan LearnScreen van apparatuur, programmatuur of materialen
met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en licentienemer vrijwaart
LearnScreen tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
Licentienemer is verantwoordelijk voor de inhoud van de schoolmediatheek en staat er
voor in dat auteursrechten van derden niet geschonden worden.
7. Wijziging van de voorwaarden
7.1 LearnScreen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
7.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.
8. Geschillenregeling en toepasselijk recht
8.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LearnScreen en licentienemer in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
8.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is
bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
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