Algemene Voorwaarden ConnectiveLearning
1.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten tussen ConnectiveLearning en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.

Grondslag offertes

Offertes van ConnectiveLearning zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie
voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt. ConnectiveLearning zal de te verrichten
diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het
beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en
werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,
verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die ConnectiveLearning nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de
opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ConnectiveLearning betrokken (zullen) zijn.
Als ConnectiveLearning daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie ConnectiveLearning
kostenloos een werkruimte met internetaansluiting.

4.

Het betrekken van derden bij de opdrachtvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door
ConnectiveLearning geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.

Personeel

5.1.

Wijziging team

ConnectiveLearning kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen,
indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de
kwaliteit van de diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig
beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met
ConnectiveLearning plaatsvinden.

5.2.

Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na beëindiging van
de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding
onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6.

Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte
aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere
opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden
berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die het
ConnectiveLearning noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde
kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen,
tenzij in de offerte is aangegeven.

7.

Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen,
worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen
na declaratiedatum.
Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is
vereist. Indien betaling achterwege blijft kan ConnectiveLearning met een beroep op de
onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel
gerechtelijke als buiten gerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

8.

Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de
opdrachtgever, zal ConnectiveLearning de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit
van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende
opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat
de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere
additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden
bekendgemaakt.
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Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft ConnectiveLearning
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot
dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
ConnectiveLearning mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten
gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te
rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. ConnectiveLearning
behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden,
waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte
werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden
deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder in achtneming van een
opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10.

Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van
de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van
ConnectiveLearning.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van ConnectiveLearning.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen
organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging
van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11.

Vertrouwelijkheid

ConnectiveLearning is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
opdrachtgever jegens derden. ConnectiveLearning zal in het kader van de opdracht alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De
opdrachtgever zal zonder toestemming van ConnectiveLearning aan derden geen mededelingen doen
over de aanpak van ConnectiveLearning, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter
beschikking stellen.

12.

Aansprakelijkheid

ConnectiveLearning is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor
zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ConnectiveLearning van zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de
tekortkomingen wordt beperkt door het honorarium dat ConnectiveLearning voor zijn werkzaamheden
in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan
een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het
declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het
ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft
verwerkt.
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13.

Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door
opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via de ConnectiveLearning die in
strijd is met Nederlands recht.
3. ConnectiveLearning hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht
kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd zoals in het vorige lid
genoemd. Als een klacht naar het oordeel van ConnectiveLearning gerechtvaardigd is, is
ConnectiveLearning gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken.
ConnectiveLearning zal opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is
ConnectiveLearning gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
5. Opdrachtgever vrijwaart ConnectiveLearning voor alle schade als gevolg van bovenstaande.
ConnectiveLearning is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt
door een ingrijpen van ConnectiveLearning in het kader van de klachtenprocedure.
6. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen
of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of
programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ConnectiveLearning, overige opdrachtgevers of
internetgebruikers hindert of schade toebrengt. ConnectiveLearning zal opdrachtgever op de
hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals
vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen
hiervan.
8. Zonder toestemming van ConnectiveLearning is het opdrachtgever verboden de door
ConnectiveLearning verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of
wachtwoorden aan derden over te dragen.
9. Indien de hoeveelheid dataverkeer hoger is dan vantevoren geschat, is ConnectiveLearning
gemachtigd hiervoor een vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen.
10. Opdrachtgever verstrekt hierbij ConnectiveLearning een onbeperkte licentie om alle door
opdrachtgever via de systemen van ConnectiveLearning verspreide materialen te verspreiden,
op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ConnectiveLearning geschikt geachte
manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming
van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ConnectiveLearning, door ConnectiveLearning.
11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet
handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

14.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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15.

Privacy statement

15.1.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ConnectiveLearning verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type

15.2.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@connectivelearning.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

15.3.

Waarom we gegevens nodig hebben

ConnectiveLearning verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

15.4.

Hoe lang we gegevens bewaren

ConnectiveLearning zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn, 3 maanden nadat
deze hun doel hebben verloren.
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15.5.

Delen met anderen

ConnectiveLearning verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

15.6.

In kaart brengen websitebezoek

ConnectiveLearning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

15.7.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf
doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@connectivelearning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
ConnectiveLearning zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren.

15.8.

Beveiliging

ConnectiveLearning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@connectivelearning.nl
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