ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DATA

Artikel 1

Definities

In de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden Data 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 Data. De Aanvraag is het deel
van de Overeenkomst waarmee een Afnemer de reden(en) van zijn
aanvraag voor het gebruik van een Informatieproduct beschrijft.

Afnemer:

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

Informatieproduct(en):

Het door Studiekeuze123 samengestelde Informatieproduct met data
waarvoor een licentie wordt aangevraagd. De beschikbare
Informatieproducten zijn: 1. Studiekeuzedatabase en 2. Openbaar
NSE Benchmarkbestand.

Intellectuele Eigendomsrechten: Alle intellectuele eigendomsrechten die op enig moment kunnen
worden uitgeoefend door Studiekeuze123, waaronder begrepen
(maar niet beperkt tot) auteursrechten, databankrechten,
merkrechten en industriële eigendomsrechten.
Leveringsvoorwaarden Data:

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

Licentie:

Het recht voor het gebruik van het Informatieproduct.

Logo:

Het Logo / Logo’s zoals door Studiekeuze123 beschikbaar wordt gesteld
aan Afnemer.

Maatwerk:

Informatieproducten die aan Afnemer worden verstrekt en waarvoor
Studiekeuze123 maatwerk levert, bijvoorbeeld door het toepassen
van selecties en/of verrijkingen.

NSE:

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig, landelijk
studenttevredenheidsonderzoek waarvoor studenten worden
uitgenodigd om hun mening te geven over opleidingen aan
hogescholen en universiteiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd
onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123.
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Online Privacy Statement:

De privacyverklaring van Studiekeuze123 zoals beschreven op
Studiekeuze123.nl/privacy.

Openbaar NSE Benchmarkbestand: Het benchmarkbestand met resultaten van de NSE.
Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Studiekeuze123 en Afnemer tot het
verlenen van een Licentie door Studiekeuze123 aan Afnemer en het
leveren van Informatieproduct aan Afnemer ten behoeve van de in de
Aanvraag vermelde Publicatie.

Partijen:

Studiekeuze123 en Afnemer.

Privacybeleid:

Het beleid omtrent privacy van Studiekeuze123 zoals gepubliceerd
op Studiekeuze123.nl/privacybeleid.

Publicatie:

De publicatie waarvoor het Informatieproduct door Afnemer wordt
gebruikt (bijvoorbeeld website, onderzoeksrapport, applicatie, app,
magazine, interne analyse of stage- afstudeeronderzoek).

Richtlijn plaatsing logo Studiekeuze123:

De voorschriften ten aanzien van formaat en plaatsing van

het Logo waaraan, bij gebruik van het Logo in uitingen, dient te
worden voldaan, zoals beschreven op Studiekeuze123.nl/overstudiekeuze123/leveringsvoorwaarden.
Studiekeuzedatabase:

De Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123 beschikbaar gesteld
via een API middels login/wachtwoord op één of meerdere URL’s. De
Studiekeuzedatabase bevat gegevens over inschrijfbare hbo- en woopleidingen, waaronder arbeidsmarktinformatie,
accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en
studentenoordelen.

Updates:

Updates met (inhoudelijke) wijzigingen van het Informatieproduct.

Verantwoording:

Een beschrijving van de handelingen welke zijn uitgevoerd door
Afnemer ten aanzien van de inhoud van het Informatieproduct
waarvoor Afnemer een Licentie heeft verkregen van Studiekeuze123.

Versienummer:

Het jaartal of versienummer van de Informatieproducten
Studiekeuzedatabase en NSE Benchmarkbestand.
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Website:

De website van Studiekeuze123, bereikbaar via
www.studiekeuze123.nl en alle onderliggende pagina’s, software en
onderdelen.

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

Studiekeuze123 levert Informatieproducten ‘as is’. Studiekeuze123 geeft geen garanties met
betrekking tot de juistheid van (de gegevens in) het Informatieproduct of de geschiktheid
ervan voor het doeleinde waarvoor Afnemer het wenst te gebruiken.

2.3

Afnemer verkrijgt van Studiekeuze123 een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare licentie om het Logo te gebruiken, uitsluitend voor het gebruik voor zover dat
noodzakelijk is op grond van artikel 4.3 van de Leveringsvoorwaarden Data.

Artikel 3
Duur overeenkomst
3.1
De licentie voor de Studiekeuzedatabase verloopt jaarlijks op 31 december. Voor die tijd
ontvangt Afnemer een bericht van Studiekeuze123 waarna Afnemer kiest de licentie actief te
verlengen of te laten vervallen.
3.2

De licentieaanvraag voor het NSE benchmarkbestand is alleen van toepassing voor het
aangevraagde jaar en betreft in principe een eenmalige levering.

Artikel 4
Bronvermelding
4.1
Afnemer zal in iedere uiting waarin verwezen wordt naar, of gebruik gemaakt wordt van het
Informatieproduct ten minste eenmaal duidelijk zichtbaar en leesbaar toevoegen dat het
Informatieproduct afkomstig is van Studiekeuze123 met de volgende zin: ‘Er is gebruik
gemaakt van de data van Studiekeuze123.’ waarin wordt doorgelinkt of een verwijzing is
opgenomen naar: Studiekeuze123.nl/studiekeuzedata. Waar het gaat om het
Informatieproduct NSE-Benchmarkbestand wordt toegevoegd dat de NSE is uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Indien er een colofon wordt opgenomen,
dient de naam van Studiekeuze123 te worden gemeld.
4.2

Afnemer zal in aanvulling op de bronvermelding zoals genoemd in artikel 4.1 het
Versienummer van het Informatieproduct vermelden. In geval van de NSE: “De Nationale
Studenten Enquête [jaartal]” of afgekort als “NSE [jaartal]”.

4.3

In aanvulling op de bronvermelding zoals genoemd in artikel 4.1 beveelt Studiekeuze123
Afnemer aan het Logo te plaatsen conform de voorschriften zoals vermeld in de Richtlijn
plaatsing logo Studiekeuze123. Afnemer krijgt hiertoe beschikking over het Logo in digitale
vorm.

4.4

Het is Afnemer niet toegestaan enige wijziging in het Logo aan te brengen of het te gebruiken
in afwijking van hetgeen hieromtrent in de Leveringsvoorwaarden Data en in de Richtlijn
plaatsing logo Studiekeuze123 is opgenomen. Bij twijfel verdient het aanbeveling voorafgaand
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aan publicatie de conceptpublicatie ter controle voor te leggen aan Studiekeuze123
(info@studiekeuze123.nl / 030-3039100).
4.5

Afnemer zal zonder toestemming van Studiekeuze123, op geen enkele wijze de indruk wekken
dat Studiekeuze123 een onderdeel is van haar organisatie, aan haar gelieerd is, er sprake van
een samenwerking is en/of dat Afnemer gesteund of onderschreven wordt door Studiekeuze123.

4.6

Afnemer zal, in geval van een externe publicatie, binnen drie (3) weken na publicatie
Studiekeuze123 ten minste één exemplaar van de gepubliceerde Publicatie ter beschikking
stellen. In het geval van interne of digitale Publicatie, zal Afnemer binnen drie (3) weken een
pdf-bestand of link waarop de Publicatie is te vinden sturen aan Studiekeuze123
(info@studiekeuze123.nl). Wanneer de data via een betaald kanaal beschikbaar worden
gesteld, ontvangt Studiekeuze123 binnen drie (3) weken toegang door middel van een demo
account.

Artikel 5
Bewerkingen
5.1
Afnemer is verplicht, indien Afnemer in de Publicatie gebruikmaakt van delen van het
Informatieproduct, of bewerkingen daarvan, in de Verantwoording expliciet te vermelden dat
een selectie of bewerking heeft plaatsgevonden.
5.2

Indien Afnemer het Informatieproduct bewerkt, dient de bewerking op controleerbare wijze te
geschieden en reproduceerbaar zijn.

5.3

Afnemer is verplicht in een Verantwoording een toelichting van de bewerking op te stellen.

5.4

De Verantwoording voor de bewerking van het Informatieproduct dient bij opvraag beschikbaar
te worden gesteld, of publiek toegankelijk te zijn vanaf het moment van publiceren.

5.5

Voor zover Afnemer gebruikmaakt van selectie- en/of ranking mechanismen, is Afnemer
verplicht deze in de Verantwoording toe te lichten.

Artikel 6
Rectificatie en Updates
6.1
Indien in de Publicatie (delen van) het Informatieproduct aantoonbaar foutief zijn
weergegeven, dan zal Afnemer de Publicatie zo spoedig mogelijk rectificeren en (waar
mogelijk) terugroepen, onverminderd overige rechtsmiddelen van Studiekeuze123 onder de
Overeenkomst en/of het toepasselijk recht.
6.2

Afnemer heeft het recht op het ontvangen van Updates voor de duur van de Licentie.

6.3

Vanaf het moment dat de Afnemer toegang heeft tot de Studiekeuzedatabase zal de Afnemer
als onderdeel van deze overeenkomst berichten ontvangen zoals nieuwsbrieven en
servicemails over het Informatieproduct. Deze nieuwsbrieven en servicemails ondersteunen
het verantwoord gebruik van de data.

Artikel 7
Overige verplichtingen Afnemer
7.1
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
ondersteuning te bieden bij het maken van een studiekeuze en betrokkenen in het (hoger)
onderwijs te faciliteren bij de inzet van de studiekeuze-informatie.
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7.2

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 en/of het zorgen voor kennisuitwisseling.
Deze criteria bieden grond om een Aanvraag die bij het beschrevene niet aansluiten, af te
wijzen. Data-aanvragen met een doel dat niet in lijn ligt met de geest waarin de data zijn
verzameld en verwerkt, kunnen door Studiekeuze123 worden afgewezen. Mocht het doel van
de Aanvraag buiten de uitgangspunten van Studiekeuze123 liggen, dan kunnen
belangheddenden door Studiekeuze123 geconsulteerd worden of zij alsnog kunnen instemmen
met een levering. Bij afwijzing ontvangt de aanvrager daarover een met redenen omkleed
bericht.

Artikel 8
Vergoeding
8.1
Aan het ter beschikking stellen van de Informatieproducten openbaar NSE-benchmarkbestand
en de Studiekeuzedatabase zijn geen kosten voor Afnemer verbonden. Indien partijen de
levering van Maatwerk overeenkomen in een Informatieproduct verbindt Afnemer zich aan het
in onderlinge afspraak betalen van een onkostenvergoeding aan Studiekeuze123.
8.2

Afnemer dient de in de Overeenkomst bepaalde vergoeding binnen veertien (14) dagen na
ontvangst van de factuur te voldoen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0335665632, te
Utrecht, ten name van Stichting Studiekeuze123.

Artikel 9
Beëindiging
9.1
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.
9.2

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 artikelen 2 tot en met 6 van de Leveringsvoorwaarden
Data.

9.3

Indien één der Partijen van de onderhavige Overeenkomst in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden of geliquideerd, is de
andere partij gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,
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zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat de ontbindende Partij
hierdoor schadeplichtig wordt jegens de wederpartij.
9.4

Indien reeds prestaties verricht zijn in het kader van de Overeenkomst ten aanzien waarvan
geen sprake is van verzuim, zullen deze prestaties geen voorwerp zijn van de ongedaan
making als gevolg van ontbinding, behoudens voor zover anders bepaald in de Overeenkomst.
In geval van tussentijds beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is
Afnemer gehouden elk gebruik van het Informatieproduct met onmiddellijke ingang te
staken en het Informatieproduct te vernietigen.

9.5

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst
voort te duren, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – de verplichtingen uit de
artikelen 2, 6 en 11 blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van
kracht.

9.6

In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient Afnemer het gebruik van het
Informatieproduct alsmede het Logo per direct te staken en gestaakt te houden.

Artikel 10
Garanties en vrijwaringen
10.1
Afnemer garandeert dat indien hij op basis van de hem verstrekte Licentie het
Informatieproduct gebruikt en indien van toepassing ook het Logo, dit plaatsvindt met
inachtneming van de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst.
10.2

Afnemer vrijwaart Studiekeuze123 voor aanspraken van derden samenhangend met het
gebruik van het Logo en/of Informatieproduct door Afnemer.

Artikel 11
Intellectuele Eigendomsrechten
11.1
De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de
Website toegankelijk gemaakte Informatieproducten (Studiekeuzedatabase en/of Openbaar
NSE Benchmarkbestand) berusten bij Studiekeuze123 en/of haar licentiegevers.
11.2

Onder de voorwaarden die in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden Data zijn gesteld,
geeft Studiekeuze123 de Afnemer een recht om het in de Aanvraag genoemde
Informatieproduct en het Logo te gebruiken.

11.3

Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Studiekeuze123 de teksten,
de look and feel, en/of de structuur van (onderdelen van) de Website te kopiëren, te
wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te
gebruiken.

11.4

Niets in deze Leveringsvoorwaarden Data is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht
aan Afnemer over te dragen. Afnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen
maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Studiekeuze123.

11.5

Afnemer zal Studiekeuze123 onverwijld op de hoogte stellen van enige inbreuk door derden
op de Intellectuele Eigendomsrechten van Studiekeuze123.

11.6

Uitsluitend zal Studiekeuze123 bij (dreigende) inbreuken door derden op haar Intellectuele
Eigendomsrechten het besluit nemen om al dan niet (rechts)maatregelen te treffen tegen
de inbreukmaker(s). In geen geval is Studiekeuze123 hiertoe jegens Afnemer verplicht.

Artikel 12

Overmacht
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12.1

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.

12.2

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.

12.3

Indien de overmacht situatie langer aanhoudt dan veertien (14) dagen, heeft de wederpartij
het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 13
Vertrouwelijkheid
13.1
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over
(de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op
aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uit voering van de
Overeenkomst tussen partijen.
13.2

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is
aangeduid en indien de ontvangende partij in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie
vertrouwelijk is.

13.3

Afnemer zal voorzorgsmaatregelen treffen om het Informatieproduct
Openbaar NSE-Benchmarkbestand niet in onbevoegde handen te laten vallen.

13.4

Afnemer zal het Informatieproduct Openbaar NSE Benchmarkbestand nooit gebruiken om
individuele respondenten te identificeren, dan wel anderen daartoe de mogelijkheid te
bieden.

Artikel 14
Aansprakelijkheid
14.1
Studiekeuze123 is in het kader van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit
hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens
hetgeen hieronder is bepaald.
14.2

Mocht Studiekeuze123 desalniettemin aansprakelijk worden geacht, dan is Studiekeuze123
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Afnemer lijdt als
gevolg van een aan Studiekeuze123 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
wezenlijke verplichting en/of onrechtmatige daad, tot een bedrag ter hoogte van maximaal het
bedrag van de overeengekomen onkostenvergoeding (exclusief btw), zie artikel 8.1.

14.3

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) materiële schade aan zaken;
b) de kosten die Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkomingen van
Studiekeuze123 te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Studiekeuze123 wel aan
de Overeenkomst beantwoordt, tenzij Afnemer de Overeenkomst ontbindt;
c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade; en
d) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de omvang en de wijze van
herstel.

14.4

Iedere aansprakelijkheid van Studiekeuze123 voor andere dan directe schade, zoals
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voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade, is geheel uitgesloten. Onder
gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter
voorkoming of vaststelling van gevolgschade en/of schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van Afnemer. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Studiekeuze123
wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
14.5

Schade die op grond van de Overeenkomst voor eventuele vergoeding door Studiekeuze123 in
aanmerking komt, dient onverwijld maar ten minste binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan
schriftelijk aan Studiekeuze123 te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter
kennis van Studiekeuze123 is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij
Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 15
Algemeen
15.1
Afwijkingen van de Leveringsvoorwaarden Data zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk dan wel per e-mail door Partijen zijn overeengekomen.
15.2

Indien en voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend
wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in
zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling die
de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig,
ongeldig of onverbindend te zijn.

15.3

De Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

15.4

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

15.5

Studiekeuze123 behoudt zich het recht voor de organisatienamen van Afnemers van
Informatieproducten te vermelden op de website Studiekeuze123.nl en/of in jaarverslagen of
andere uitingen.

15.6

Persoonsgegevens van Afnemer worden verwerkt zoals beschreven in het Online Privacy
statement.

15.7

Op deze overeenkomst is het Privacybeleid van Studiekeuze123 van toepassing.
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