BIJLAGE 1. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WIDGET
Artikel 1

Definities

In de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden widget worden de volgende definities gebruikt, zowel
in enkelvoud als in meervoud. De definities hebben de volgende betekenis:
Aanvraag:

De overeenkomst bestaat uit twee delen, het Aanvraagformulier en
de Algemene Leveringsvoorwaarden widget. De Aanvraag is het deel
van de Overeenkomst waarmee een Afnemer de reden(en) en plek
van publicatie van de Widget beschrijft.

Afnemer:

De partij die aanvraag doet/heeft gedaan voor een Widget van
Studiekeuze123 en waarmee hiervoor een overeenkomst is/wordt
afgesloten.

Leveringsvoorwaarden widget:

De Algemene Leveringsvoorwaarden widget, ongeacht de vorm
waarin ze ter hand worden gesteld (elektronisch of fysiek).

Licentie:

Het recht op het gebruik van de Widget.

Partijen:

Studiekeuze123 en Afnemer.

Widget:

Hiermee wordt de open dagen widget dan wel de opleidingen widget
bedoeld, afhankelijk van de licentieaanvraag. De open dagen widget
en de opleidingen widget zijn direct gekoppeld aan de
Studiekeuzedatabase en kunnen als i-frame op het gewenste
formaat op websites worden geplaatst.

Artikel 2
Licentie
2.1
Afnemer verkrijgt van Studiekeuze123 een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare licentie om de Widget te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden zoals die
door Afnemer zijn beschreven in de Aanvraag, de duur zoals omschreven in de Overeenkomst
en onder de voorwaarden zoals omschreven in deze Leveringsvoorwaarden widget en de
Overeenkomst.
2.2

Voor het gebruik van de Widget zijn geen kosten voor Afnemer verbonden.

2.3

Afnemer zal geen bewerkingen uitvoeren op de code van de widget.

Artikel 3
Overige verplichtingen Afnemer
3.1
Afnemer zal te allen tijde handelen zoals van een behoorlijk Afnemer verwacht mag worden
en niets doen of nalaten dat in strijd is met de doelstelling van Studiekeuze123:
Studiekeuze123 wil betrouwbare, objectieve en vergelijkende informatie over studies op
een passende wijze toegankelijk maken om (aankomende) studenten adequate
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ondersteuning te bieden bij het maken van een studiekeuze en betrokkenen in het (hoger)
onderwijs te faciliteren bij de inzet van de studiekeuze-informatie.
3.2

Afnemer onderschrijft de uitgangspunten van Studiekeuze123: Het doel van Studiekeuze123 is
de studiekiezer te voorzien van landelijke, vergelijkbare informatie t.b.v. het
studiekeuzeproces. Iedereen heeft baat bij een studiekiezer die in staat is voor zichzelf de
juiste keuze te maken; het gaat om de vorming van het menselijk kapitaal (in economisch en
sociaal opzicht) voor de samenleving van morgen. Studiekeuze123 beoogt:
-

het (adequaat) gebruik van studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten te
stimuleren en te ondersteunen;

-

bevorderen dat (commerciële) aanbieders van studiekeuze-informatie op een verantwoorde
en passende wijze omgaan met studiekeuze-informatie;

-

het ondersteunen van onderzoek naar studiekeuze en –succes door anderen door het leveren
van informatieproducten of het zorgen voor kennisuitwisseling.

Deze criteria bieden grond om een Aanvraag die bij het beschrevene niet aansluiten, af te wijzen.
Artikel 4
Beëindiging
4.1
Indien een Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, is de andere
Partij gerechtigd, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn van maximaal dertig (30) dagen wordt gesteld
voor herstel van de tekortkoming, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te
ontbinden, tenzij de aard van de tekortkoming de onmiddellijke ontbinding van de
Overeenkomst niet rechtvaardigt. Studiekeuze123 behoudt zich het recht voor gerechtelijke
stappen te ondernemen indien de andere Partij in gebreke blijft.
4.2

Studiekeuze123 is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te
beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor
schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien Afnemer handelt in strijd met één of meerdere
verplichtingen zoals neergelegd in de artikel 2 van de Leveringsvoorwaarden widget.

4.3

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst
voort te duren, waaronder begrepen de verplichtingen uit de artikelen 2, blijven ook na
beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 5
Overmacht
5.1
In geval van overmacht wordt nakoming door Partijen van de uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige
overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden
zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken
schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan.
5.2

Van overmacht aan de zijde van Studiekeuze123 is in ieder geval sprake indien door
Studiekeuze123 ingeschakelde leveranciers hun verplichtingen jegens Studiekeuze123 niet,
niet tijdig, niet volledig en/of niet juist nakomen.

5.3

Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt dan veertien (14) dagen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.
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Artikel 6
Aansprakelijkheid
6.1
Studiekeuze123 is in het kader van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit
hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins.

Artikel 7
Algemeen
7.1
Afwijkingen van of aanvullingen op de Leveringsvoorwaarden Widget zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk dan wel per e-mail door Partijen zijn overeengekomen.
7.2

De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

7.3

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, worden bij
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
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