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Licentievoorwaarden voor Oefenen.nl 
 
 

Artikel 1 Definities 
 
Licentiegever 
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handels-
register onder nummer 24343138. 
 
Licentienemer 
De organisatie die met Licentiegever een licentieovereenkomst sluit met betrekking tot het 
gebruik van Oefenen.nl. 
 
Licentieovereenkomst 
De tussen Licentiegever en Licentienemer gesloten overeenkomst met betrekking tot het 
Gebruiksrecht van Oefenen.nl, die bestaat uit deze Licentievoorwaarden, het bestelformulier en 
de genoemde bijlagen. 
 
Gebruiksrecht 
Het door Oefenen.nl krachtens de Licentieovereenkomst aan Licentienemer verleende recht 
Oefenen.nl te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de Licentieovereenkomst. 
 
Oefenen.nl 
Het door Licentiegever aangeboden product Oefenen.nl, zoals omschreven in de Productom-
schrijving (bijlage 1). Onder Oefenen.nl worden mede begrepen: de Productbeschrijving, 
updates en andere tussentijdse toevoegingen aan Oefenen.nl, alsmede alle materialen - al dan 
niet in elektronische vorm - die als zodanig door Oefenen.nl worden aangemerkt in de 
Productbeschrijving. 
 
Diensten 
Afspraken die in voorkomende gevallen in de Licentieovereenkomst zijn opgenomen 
betreffende het door Licentiegever verrichten van enkele diensten, al dan niet optioneel, 
behorend tot Oefenen.nl. 
 
Gebruikers 
De natuurlijke personen die als eindgebruiker met Oefenen.nl aan de slag zullen gaan, 
waaronder begrepen docenten/begeleiders en deelnemers/scholieren/cursisten van 
Licentienemer. 
 
Gebruikersvoorwaarden 
De door Licentiegever vastgestelde voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van 
Oefenen.nl door de Gebruikers (bijlage 2), welke voorwaarden door Licentienemer aan de 
Gebruikers dienen te worden opgelegd. 
 
Beheerder 
De natuurlijke persoon die de beschikking krijgt over het beheerdersaccount ten behoeve van 
Licentienemer.  
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Beheerdersaccount 
Het beheerdersaccount is het deel waarop uitsluitend de beheerder van Licentienemer kan 
inloggen. In dit deel kan de beheerder docentenaccounts en groepen aanmaken en 
verwijderen. 
 
 
Locatie(s) 
Het gebouw of gebouwen of andere af te bakenen plaatsen waarbinnen volgens de Licentie-
overeenkomst het Gebruiksrecht kan worden uitgeoefend om in groepen of individueel op 
Oefenen.nl te werken. 
 
Verwerkersovereenkomst 
De tussen Licentienemer en Licentiegever gesloten overeenkomst (bijlage 3) waarin in het 
kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe partijen 
met persoonsgegevens omgaan. 
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 

 
1. De Licentieovereenkomst komt tot stand doordat Licentienemer zich op de website van 

Licentiegever, op de daartoe bestemde plaats, door middel van het plaatsen van een vinkje, 
uitdrukkelijk akkoord verklaard met de Licentieovereenkomst en de volledige inhoud 
daarvan. Licentienemer wordt door haar akkoordverklaring geacht kennis te hebben 
genomen van de volledige inhoud van de Licentieovereenkomst, met inbegrip van alle 
bijlagen. 
 

2. Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op elke door Licentiegever met Licentie-
nemer gesloten Licentieovereenkomst of een daartoe gedane aanbieding. Aanvullende of 
afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze uitdruk-
kelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met (een daartoe bevoegde vertegenwoordiger 
van) Licentienemer. 
 

3. Het staat Licentiegever te allen tijde vrij een of meer bepalingen van deze Licentievoor-
waarden te wijzigen. Een wijziging van de Licentievoorwaarden wordt bekendgemaakt door 
publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website van Licentiegever. Licentienemer 
wordt geacht met de gewijzigde Licentievoorwaarden te hebben ingestemd, waarna deze 
op de bestaande rechtsverhouding van toepassing zullen zijn, indien zij daartegen niet 
binnen veertien dagen na publicatie van de wijziging schriftelijk en gemotiveerd bij 
Licentiegever bezwaar heeft gemaakt. Na dergelijk bezwaar door Licentienemer zal, 
uitsluitend ter keuze van Licentiegever, hetzij de overeenkomst worden beëindigd, hetzij de 
overeenkomst worden voortgezet op basis van de Licentievoorwaarden zoals die luidden 
voor de wijziging. 

 

Artikel 3 Zorgvuldig gebruik 
 

1. Licentienemer zal zorgvuldig met het door Licentiegever in het kader van de Licentieover-
eenkomst verleende Gebruiksrecht omgaan, met inachtneming van de op enig moment 
verstrekte aanwijzingen en instructies van Licentiegever. Licentienemer draagt zorg voor 
een zorgvuldig gebruik door de Gebruikers. 
 

2. Onverminderd de overige bepalingen van de Licentieovereenkomst is het Licentienemer en 
de Gebruikers slechts toegestaan zich tot de Inhoud van Oefenen.nl toegang te verschaffen 
op de daartoe door Licentiegever voorgeschreven wijze. 
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3. Tenzij anders overeengekomen, dient Licentienemer zelf en voor eigen rekening en 

risico zorg te dragen voor een goed gebruik van de voor Oefenen.nl vereiste, apparatuur, 
programmatuur en communicatiefaciliteiten. Licentienemer dient ook zelf en voor eigen 
rekening en risico zorg te dragen voor de toegang van Oefenen.nl op haar systeem. 

 
 

Artikel 4 Gebruiksrecht 
 

1. Licentiegever verleent aan Licentienemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief 
Gebruiksrecht voor Oefenen.nl dat in de Licentieovereenkomst is vermeld en omschreven. 
Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Licentieovereenkomst 
uitdrukkelijk zijn toegekend. 
 

2. Het is Licentienemer en de Gebruikers zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Licentiegever niet toegestaan (enig deel van) Oefenen.nl op enigerlei wijze aan te wenden 
voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een 
Gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere  
wettelijke beperkingen op het auteursrecht, het naburige recht of het databankenrecht van 
Licentiegever. 

 
3. Het Gebruiksrecht mag uitsluitend worden uitgeoefend voor de duur van de Licentie-

overeenkomst. Iedere vorm van – al dan niet commerciële - exploitatie van Oefenen.nl of 
enig gedeelte daarvan door Licentienemer of door de Gebruikers is verboden. 
Licentienemer garandeert het volledig naleven door de Gebruikers van de Licentieovereen-
komst en het Gebruiksrecht in het bijzonder. 

 
4. Het is Licentienemer uitsluitend toegestaan, binnen de grenzen van het aan haar verleende 

Gebruiksrecht, de tot Oefenen.nl behorende inhoud en materialen, waaronder begrepen 
teksten, afbeeldingen, logo’s, animaties, foto’s en films, ongewijzigd en onbewerkt te 
gebruiken. 

 
5. Indien Licentienemer Oefenen.nl geheel of gedeeltelijk wenst te integreren met program-

matuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Licentienemer of de 
Gebruikers zelf, dient dit uitdrukkelijk te zijn toegestaan in de Licentieovereenkomst. Een 
dergelijke integratie mag niet leiden tot schending van de in artikel 25 Auteurswet en in 
artikel 5 Wet op de Naburige rechten genoemde morele rechten. De aan een dergelijke 
integratie verbonden kosten zijn voor rekening van Licentienemer. 

 
6. Het is Licentienemer niet toegestaan de programmacode van Oefenen.nl te bewerken, 

anders dan in artikel 45n Auteurswet is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. Tevens is 
het Licentienemer niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te bewerken of 
aanduidingen van merken, handelsnamen, titels en auteursnamen te wijzigen of te 
verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever.  

 
7. Wanneer Oefenen.nl voor online gebruik aan Licentienemer toegankelijk is gemaakt, zal 

Licentiegever zich ervoor inspannen dat aan Licentienemer c.q. aan de Gebruikers continu 
toegang wordt geboden tot Oefenen.nl met uitzondering van perioden waarin onderhoud 
plaatsvindt. Licentiegever zal het onderhoud zoveel mogelijk beperken tot tijden buiten de 
gebruikelijke openingstijden en zal het onderhoud, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, 
vooraf aankondigen. Licentiegever is niet verantwoordelijk voor de communicatie- en/of 
netwerkverbindingen van Licentienemer en eventuele storingen daarin. 
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8. Het is Licentienemer niet toegestaan Oefenen.nl of het Gebruiksrecht, in welke vorm dan 
ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor 
enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van Licentiegever. 
 

9. Indien Licentienemer, na schriftelijke toestemming van Licentiegever, tot Oefenen.nl 
behorende producten of diensten aan een derde ter beschikking stelt, is zij verplicht in al 
haar desbetreffende uitingen te vermelden dat deze producten of diensten deel uitmaken 
van Oefenen.nl en eigendom zijn van en ontwikkeld zijn door Licentiegever, met gebruik-
making van het door Licentiegever daarvoor beschikbaar gestelde logo. In geval van 
programma’s zal Licentienemer de derde verplichten gebruik te maken van de door 
Licentiegever beschikbaar gestelde programmalogo’s met het clipje met de tekst 
Oefenen.nl. Het is Licentienemer verboden een aanduiding van Licentiegever als maker 
c.q. ontwikkelaar van haar producten of diensten te verwijderen of anderszins onleesbaar of 
ontoegankelijk te maken. Licentienemer zal ervoor zorg dragen dat de derde de op dat 
moment geldende Licentievoorwaarden heeft geaccepteerd en zich heeft verplicht deze 
jegens Licentiegever na te leven. 

 
 

Artikel 5 Tarieven en prijzen 
 

1. De door Licentiegever voor Oefenen.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op 
de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en voor de daarbij  
aangegeven periode. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven 
exclusief BTW. 

 
2. Licentiegever is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de 

Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens of op basis van een 
andere in de Licentieovereenkomst aangegeven inflatiecorrectie. 

 
3. Licentiegever behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen met ingang van een nieuwe 

contractsperiode te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal vooraf door Licentiegever aan 
Licentienemer worden medegedeeld. Indien deze mededeling is gedaan korter dan drie 
maanden voor het verstrijken van de lopende contractsperiode, heeft Licentienemer het 
recht om binnen dertig dagen schriftelijk bezwaar tegen die wijziging te maken, in welk 
geval Licentiegever de keuze heeft om de Licentieovereenkomst als beëindigd te 
beschouwen of voort te zetten tegen het ongewijzigde tarief. 

 
 

Artikel 6 Ter beschikkingstelling 
 

1. Oefenen.nl zal door Licentiegever toegankelijk gemaakt worden voor Licentienemer via een 
Beheerdersaccount binnen de overeengekomen levertijd, welke termijn geen fatale termijn 
is en zoveel mogelijk bij benadering wordt opgegeven. 

 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient Licentienemer zelf voor de toegang 

voor Gebruikers tot Oefenen.nl zorg te dragen aan de hand van de daartoe door 
Licentiegever verstrekte aanwijzingen en onder de voorwaarde dat de Gebruikers zich 
akkoord verklaren met de Gebruikersvoorwaarden. 

 
 

Artikel 7 Ondersteuning 
 
Licentiegever zal onder de voorwaarden als vermeld in de Licentieovereenkomst of tegen de 
tarieven als vermeld op haar website tijdens normale werkuren vragen over het gebruik van 
Oefenen.nl binnen een redelijke termijn beantwoorden en zo nodig op afstand ondersteuning 
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bieden. Dergelijke ondersteuning wordt uitsluitend verleend aan de Beheerder, vragen van 
individuele Gebruikers worden niet in behandeling genomen. 
 
 

Artikel 8 Betaling 
 

1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder verrekening of 
opschorting. 
 

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Licentiegever gerechtigd aan Licentienemer 
een rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente in rekening te 
brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een hele maand. Indien 
na een eerste schriftelijke aanmaning nog niet is betaald, heeft Licentiegever recht op 
vergoeding van incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 500,--. 

 
 

Artikel 9 Rechten op Oefenen.nl 
 

1. Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten en alle eventuele overige 
rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot Oefenen.nl komen 
uitsluitend toe aan Licentiegever of haar licentiegevers. Licentiegever garandeert dat zij 
gerechtigd is Licentienemer het Gebruiksrecht op Oefenen.nl te verlenen en vrijwaart 
Licentienemer tegen aanspraken van derden ter zake. 

 
2. Indien Licentienemer merkt dat Gebruikers of derden inbreuk maken op enig recht van 

Licentiegever, bijvoorbeeld doordat handelingen worden verricht die niet vallen binnen het 
Gebruiksrecht, is Licentienemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Licentiegever mede te 
delen en, voor zover dat in redelijkheid van Licentienemer gevraagd kan worden, mee te 
werken aan beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk. 

 
 

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid 
 

1. Licentiegever garandeert voor een periode van één jaar na beschikbaarstelling van 
Oefenen.nl aan Licentienemer dat Oefenen.nl functioneert conform de specificaties die 
staan vermeld in de Productbeschrijving. Deze garantie geldt eveneens voor de Updates, 
met dien verstande dat de garantie voor een eerdere versie op moment van beschikbaar-
stelling van een update vervalt. Melding van een gebrek onder de garantie geeft Licentie-
nemer niet het recht tot opschorting van haar betalingsverplichtingen met betrekking tot 
Oefenen.nl. 
 

2. Iedere aansprakelijkheid van Licentiegever voor schade die Licentienemer, de Gebruikers 
of derden lijden als gevolg van een handelen of nalaten van Licentiegever of door haar 
ingeschakelde derden in verband met het gebruik van Oefenen.nl, met inbegrip van de 
(tijdelijke) onmogelijkheid om Oefenen.nl te kunnen gebruiken, is uitgesloten. Licentiegever 
is in ieder geval niet aansprakelijk voor fouten of storingen in apparatuur, programmatuur en  
communicatie- en netwerkverbindingen die worden gebruikt om Oefenen.nl toegankelijk te 
maken voor Licentienemer en haar Gebruikers. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal 
iedere aansprakelijkheid van Licentiegever, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, 
per gebeurtenis beperkt zijn tot de aantoonbare directe schade van Licentienemer, zulks tot 
een maximum van de door Licentienemer in de voorgaande zes maanden daadwerkelijk 
betaalde licentievergoeding exclusief btw. 
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Artikel 11 Duur en beëindiging 
 

1. Het Gebruiksrecht wordt verleend voor de in de Licentieovereenkomst genoemde duur. 
 
2. Licentiegever kan de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een 

schriftelijke kennisgeving ontbinden indien Licentienemer of Gebruikers handelingen 
verrichten die niet onder het Gebruiksrecht vallen. 

 
3. Licentiegever kan de Licentieovereenkomst met een opzegtermijn van één maand 

schriftelijk opzeggen indien zij wordt geconfronteerd met aanspraken van een derde 
verband houdende met de inhoud of de vorm van (enig deel van) Oefenen.nl waardoor zij 
het Gebruiksrecht van Oefenen.nl niet langer kan garanderen en zij Licentienemer ook 
geen bruikbaar alternatief kan bieden. In dat geval is iedere aanspraak van Licentienemer 
op schadevergoeding beperkt tot de eventueel bij vooruitbetaling voldane licentievergoe-
ding exclusief btw over de periode van de beëindiging tot het eind van de lopende 
contractduur.  
 

4. In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Licentieovereenkomst sluit Licentie-
gever, tenzij anders is of wordt overeengekomen, de toegang tot het Beheerdersaccount 
direct af na ontbinding of beëindiging. Het is mogelijk dat Gebruikers vervolgens op 
individuele basis een account aanvragen of krijgen toegewezen bij Oefenen.nl, maar zij 
worden dan ontkoppeld van Licentienemer en hun begeleiders. 

 
 

Artikel 12 Controle 
 
Licentienemer zal aan Licentiegever en aan door Licentiegever daartoe aangewezen derden, te 
allen tijde de mogelijkheid bieden controle op de naleving van de Licentieovereenkomst te 
kunnen uitoefenen en zich te vergewissen van de juiste naleving door Licentienemer, onder 
meer door volledige toegang te bieden tot de administratie van Licentienemer die daarop 
betrekking heeft. 
 
 

Artikel 13 Overdracht Overeenkomst 
 
Licentiegever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Licentieovereenkomst geheel of 
gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan Licentienemer 
plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen 
rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Licentiegever treedt. 

 
 
Artikel 14 Geschillen 
 
Alle geschillen tussen Licentienemer en Licentiegever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam of, ter keuze van Licentiegever, de volgens de wet 
relatief bevoegde rechter. 
 
 

Artikel 15 Nederlands Recht 
 
Op de Licentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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