
 

Algemene voorwaarden Spelenderwijs Verbeteren 

 

 

Artikel 1. Privacy  

1.1 De aanvrager die namens zichzelf of de vereniging contact heeft opgenomen met 

Spelenderwijs Verbeteren en akkoord gaat met de betaalde diensten geeft automatisch 

toestemming voor het gebruik van deze contactgegevens om de betreffende vereniging te 

voorzien van de applicatie van Spelenderwijs Verbeteren.  

1.2 De aanvrager is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het gebruik (lees: 

toevoegen) van andere leden van de eigen vereniging binnen de applicatie van 

Spelenderwijs Verbeteren.  

1.3 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, 

zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Spelenderwijs 

Verbeteren nageleefd. Er zullen geen gegevens die wij in de applicatie zien aan derden 

worden verstrekt waarbij de privacy van onze gebruikers in het geding komt. 

1.4 De gegevens zijn wel te zien door TeamTV, waar onze applicatie onder valt. Echter 

mogen zij deze contactgegevens niet gebruiken voor eigen belang. 

 

Artikel 2. Inloggegevens 

2.1 De aanvrager ontvangt, namens Spelenderwijs Verbeteren, een uitnodigingsmail van 

platform TeamTV nadat u zich heeft aangemeld.  

2.2 U kan ook een uitnodigingsmail ontvangen van de aanvrager namens uw vereniging. 

Deze aanvrager wordt automatisch beheerder van het account en wordt gevraagd om de 

contactgegevens alleen te gebruiken voor de applicatie van Spelenderwijs Verbeteren en 

niet aan derden te verstrekken.  

2.3 U dient de toegang tot uw account middels gebruikersnaam en wachtwoord af te 

schermen voor onbevoegden. Wachtwoorden worden door Spelenderwijs Verbeteren 

gegenereerd en zijn niet aanpasbaar door u of uw leden. Mits u zelf op ‘wachtwoord 

vergeten’ drukt en deze stappen volgt.  

 

Artikel 3. Abonnement 

3.1 Elk account is 12 maanden geldig vanaf de datum waarop de vereniging de code heeft 

ontvangen.  

3.2 Wij hebben het recht deze licentie per direct te beëindigen indien de gebruiker onze 

algemene voorwaarden schendt. Het staat de aanvrager ten alle tijde vrij de licentie te 

beëindigen, echter wordt er geen geld terug geretourneerd. 

3.3 Deze dienst is alleen voor u bestemd. U mag derden van buiten uw club (mensen die 

geen lid zijn) nadrukkelijk geen structurele toegang geven tot uw account of via uw account 

toegankelijke beelden, tenzij u schriftelijke toestemming heeft van Spelenderwijs Verbeteren.  

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom 

4.1 De dienst Spelenderwijs Verbeteren, de bijbehorende software alsmede alle informatie en 

afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Spelenderwijs Verbeteren. 

Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke 

toestemming van Spelenderwijs Verbeteren, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is 

toegestaan. 

4.2 Indien u informatie stuurt naar Spelenderwijs Verbeteren, bijvoorbeeld feedback over een 

fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend 

gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u 

nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 

4.3 Spelenderwijs Verbeteren zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of 

verspreidt via Spelenderwijs Verbeteren, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede 

dienstverlening. 

  

  



 

Artikel 5. Vergoeding voor diensten 

5.1 Aan het gebruik van Spelenderwijs Verbeteren is een vergoeding verbonden voor 

gebruik van bepaalde functionaliteit. Er geldt een standaard tarief welke met u is 

afgesproken vooraf.  

5.2 Indien u meer dan de afgesproken aantal clicks verbruikt komt u in een hoger tarief. 

Alleen de aanvrager van elk account kan zien hoeveel clicks alle gebruikers binnen de 

omgeving gebruiken.  

5.3 Betaling kan worden verricht via automatische incasso of door het bedrag zelf over te 

maken naar de bankrekening van Spelenderwijs Verbeteren. U kunt ten alle tijden het 

bedrag overmaken naar ons IBAN nummer: NL78INGB0006473463 t.n.v. Spelenderwijs 

Verbeteren.  

5.4 Bij aanschaf van de applicatie ontvangen wij het liefst de betaling z.s.m. alvorens wij 

overgaan tot het verstrekken van de inloggegevens van de applicatie. Bij het leveren van 

andere diensten zoals clinics en presentaties zien wij het bedrag graag binnen 14 dagen na 

de gegeven clinic op ons rekeningnummer verschijnen: NL78INGB0006473463 t.n.v. 

Spelenderwijs Verbeteren. 

5.5 Spelenderwijs Verbeteren mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment 

aanpassen, maar zal dit ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen. 

 

Artikel 6. Vrijwaring 

6.1 Spelenderwijs Verbeteren streeft ernaar om de veiligheid van de deelnemers zo veel 

mogelijk te waarborgen. Op die manier zijn onze oefeningen ingericht. Echter draagt de 

trainer of leidinggevende van de sportactiviteit de eindverantwoordelijkheid voor het 

voorkomen van eventuele ongevallen of sportblessures en vrijwaart u Spelenderwijs 

Verbeteren volledig voor alle mogelijke claims. Claims van uzelf en/of derden op enige wijze 

voortvloeiende uit en/of verband houdende met het verkrijgen van informatie door middel 

van deze applicatie. Het gebruik maken van informatie verkregen via Spelenderwijs 

Verbeteren is voor eigen risico. 

6.2 In geval van internetstoringen is Spelenderwijs nimmer gehouden tot vergoeding van de 

daardoor bij u ontstane schade.  

 

Artikel 7. Copyright 

7.1 Het is verboden zonder toestemming van Spelenderwijs Verbeteren de teksten, beeld en 

film materiaal voor commerciëlen doeleinden te gebruiken. Voor alle kopieën geldt dat ze 

uitsluitend voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Weggeven, uitlenen, verkopen 

ervan is niet toegestaan. 

7.2 In de beelden waar de kinderen te zien zijn, hebben de ouders/ verzorgers toestemming 

gegeven om deze te gebruiken en te verspreiden binnen de applicatie. Gebruik van deze 

beelden buiten de applicatie is dus niet toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


