Algemene Voorwaarden System7 B.V.
Dit zijn de algemene voorwaarden van System7 B.V. (“System7”). System7 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
71983260.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van System7, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen System7
en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van de GPL en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
2. Door gebruik te maken van de GPL en de diensten van System7 aanvaard u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de GPL gebruiken, op de GPL inloggen en/of op de
GPL verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
4. Algemene voorwaarde. System7 zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook
beschikbaar op https://www.leerdoelgestuurdonderwijs.nl. System7 behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene
voorwaarden aan te passen. De Gebruiker zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
5. Aansprakelijkheid. a. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn/haar account af te schermen voor anderen. b. Gebruiker dient zijn/haar
wachtwoord strikt geheim te houden. c. System7 mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door
Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt. d. System7 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onzorgvuldig
accountbeheer. e. De GPL registreert de kleuren die de leerlingen aan de leerdoelen meegeven. Het is aan de onderwijsinstelling zelf de
gegevens te interpreteren en hier naar eigen inzicht mee om te gaan. System7 is niet aansprakelijk voor resulterend handelen door de
onderwijsinstelling ten gevolge van informatie uit de GPL.
6. Tarieven en betaling a. Alle prijzen gehanteerd door System7 zijn exclusief BTW. b. De kosten voor een abonnement zullen jaarlijks per
factuur worden voldaan, voorafgaande aan het jaar. c. De looptijd van het schooljaar abonnement is 12 maanden en wordt stilzwijgend
verlengd. d. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Een student wordt geteld zodra deze gedurende het schooljaar deel
heeft genomen aan minimaal één leerdoellijst. Docenten kunnen kosteloos gebruik maken van de GPL. Het aantal studenten wordt steeds
bij aanvang van het schooljaar overeengekomen. Zodra het bij aanvang van het schooljaar overeengekomen studentenaantal overschreden
wordt gedurende het lopende schooljaar, neemt System7 tijdig contact op met de onderwijsinstelling om in overleg de extra kosten in
rekening te brengen. Hierbij worden de reguliere kosten inrekening gebracht. e. Het abonnement is opzegbaar na 12 maanden met een
opzegtermijn van 1 maand per eerste van de maand. f. Betaling van facturen van System7 dient binnen 30 dagen dagen na factuurdatum te
geschieden. g. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is
alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele
voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. h. Indien een Gebruiker in verzuim is,
doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door System7 niet geïncasseerd kunnen worden, is System7 gerechtigd het account van de
betreffende Gebruiker op te heffen. i. System7 is bevoegd de tarieven te verhogen indien: 1. Het een wettelijke prijsverhogingen betreft
zoals btw; 2. De verhoging niet onredelijk is en alleen vanaf twaalf maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en 3. de
Gebruiker twee maanden van tevoren hiervan in kennis is gesteld.
7. Beschikbaarheid en onderhoud. System7 zal alles, wat redelijkerwijs mogelijk is en binnen haar macht en invloedsfeer ligt, doen om de
GPL beschikbaar te houden voor de onderwijsinstelling. Gepland onderhoud vindt bij voorkeur plaats buiten de reguliere schooltijden.
Hierbij wordt gestreefd het onderhoud ongemerkt te laten plaatshebben en het onderwijsproces zo min mogelijk te belemmeren. Een
mogelijke onderbreking in de beschikbaarheid van de dienst, ook al is dit buiten reguliere lestijden, wordt zo kortstondig als mogelijk
gehouden. System7 is niet aansprakelijk indien de levering van de dienst (tijdelijk) niet kan plaatsvinden door oorzaken buiten onze
invloedssfeer.
8. Privacy en geheimhouding. De GPL werkt met een beperkt aantal gegevens. Van de studenten is enkel het school-emailadres, de naam
en in welke mate ze de leerdoelen beheersen bekend. De onderwijsinstelling werkt binnen een beveiligde server welke voor deze
onderwijsinstelling is opgezet. Wij behandelen de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Gegevens zullen nimmer op enigerlei wijze
openbaar worden gemaakt, of gedeeld worden met derden. System7 is aangesloten bij het Privacyconvenant Onderwijs. Mocht u hierover
nog vragen hebben, neem dan contact op met info@system7.nl
9. Intellectuele eigendomsrechten. System7 is intellectueel eigenaar van de GPL. De Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld gebruik te
maken van de dienst. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het intellectueel eigendom van System7.
10. Klachten en feedback. Klachten kunt u sturen naar info@system7.nl. Bij System7 ingediende klachten worden binnen een termijn van
een maand beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Feedback ontvangen we graag en stelt ons in staat om ons product te
verbeteren.
11. Rechtskeuze. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.

