Algemene voorwaarden Ambrasoft voor scholen
Algemeen
1.

Ambrasoft is onderdeel van Noordhoff Uitgevers B.V..

2.

De algemene voorwaarden van Noordhoff Uitgevers B.V. gelden ook bij overeenkomsten die gesloten
worden ten behoeve van Ambrasoft. U kunt deze voorwaarden nalezen op de website van Noordhoff
Uitgevers.

Gebruiksrecht
1.

De bestelde software mag alleen gebruikt worden door de leerlingen en leerkrachten van de instelling
waarvoor besteld is. Het is niet toegestaan om de software te gebruiken voor onderwijs aan leerlingen
die niet aan de instelling verbonden zijn.

2.

U ontvangt binnen enkele dagen na uw bestelling per e-mail de gegevens om in te loggen op
www.mijnklas.nl. Hier kunt u de Ambrasoft-software gebruiken.

3.

Uw Ambrasoft-licentie geeft u recht op technische ondersteuning in ieder schooljaar waarvoor uw
instelling een lopende licentie heeft.

4.

De licentie is geldig voor een heel schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli) en wordt jaarlijks op 1 juli
automatisch met een (school) jaar verlengd.

5.

Indien u de lopende licentie op wilt zeggen, dient u dit vóór 1 juli van het huidige schooljaar via het
online opzegformulier op ambrasoft.nl aan ons door te geven.

Garantie
1.

Ambrasoft garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.

De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de gehele looptijd van uw licentie.

3.

Indien de software niet voldoet aan deze garanties, zal uitgever binnen redelijke termijn zorgdragen
voor herstel.

4.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer het gebrek te wijten is aan omstandigheden die
niet door de uitgever opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld een gebrek in de hardware of
internetverbinding).

Intellectuele eigendom- en auteursrechten
1.

Ambrasoft is volledig auteursrechthebbende van de Ambrasoft-software. Onverminderd het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Ambrasoft zich de rechten en bevoegdheden voor
die uitgever toekomen op grond van de Auteurswet.

2.

Het is de onderwijsinstelling niet toegestaan veranderingen in de zaken en Ambrasoft-software aan te
brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door Ambrasoft tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van Ambrasoft, ongeacht of deze aan de onderwijsinstelling of aan derden ter hand zijn
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
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4.

Alle door Ambrasoft eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de onderwijsinstelling te
worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Ambrasoft worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van
de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5.

Ambrasoft behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
1.

Indien door Ambrasoft geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van uitgever jegens de
onderwijsinstelling beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" en met inachtneming
van de geldende en door de onderwijsinstelling geaccepteerde algemene voorwaarden is geregeld.

2.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van Ambrasoft beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling
van de koopprijs.

3.

Onverminderd het bovenstaande is Ambrasoft niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik van de onderwijsinstelling.

4.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ambrasoft of haar ondergeschikten.

5.

Ambrasoft en/of Noordhoff Uitgevers kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de software of op de informatiedrager van de
software zou kunnen voorkomen.

