LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE AMBRASOFT THUIS VIA SCHOOL VAN
NOORDHOFF UITGEVERS
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
AmbraSoft Thuis via School: software van de Uitgever, zoals vermeld op de website
www.ambrasoft.nl en/of www.noordhoff.nl.
Gezin: Woonomgeving van de kinderen die met de software werken (naast familiesituatie bv.
ook woongroep).
Gebruiker: Ouder(s) of verzorger(s) die toegang tot de software heeft/hebben verworven
binnen de licentierechten van de school van het kind/de kinderen die met de software werken.
Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.
ARTIKEL 2 GEBRUIKSRECHT
De Uitgever is auteursrechthebbende op Ambrasoft Thuis via School. Niets uit deze
overeenkomst strekt tot overdracht van enig auteursrecht. De Gebruiker heeft een niet
overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht voor toegang tot AmbraSoft Thuis via School.
Het gebruiksrecht houdt het volgende in: uitsluitend de Gebruiker en de kinderen in zijn/haar
Gezin hebben het recht gebruik te maken van AmbraSoft Thuis via School. Het is de Gebruiker
niet toegestaan AmbraSoft Thuis via School te (laten) gebruiken, of hieraan medewerking te
verlenen, door anderen dan de Gebruiker of het Gezin. Evenmin is het de Gebruiker
toegestaan de toegang tot AmbraSoft op welke wijze dan ook aan derden te verstrekken.
ARTIKEL 3 TER BESCHIKKING STELLING EN ONDERSTEUNING
Ambrasoft Thuis via School wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld via Internet. De
Gebruiker ontvangt daartoe van de Uitgever – per e-mail - de benodigde toegangsrechten. De
Gebruiker heeft recht op technische en inhoudelijke (telefonische) ondersteuning door de
Helpdesk van de Uitgever zo lang het gebruiksrecht via een geldige schoollicentie voor
Ambrasoft bestaat. Aanbevelingen die de Gebruiker heeft bij het gebruik van Ambrasoft Thuis
via School en die volgens de Gebruiker leiden tot verbetering kunnen door de Gebruiker
worden gemeld op info@ambrasoft.nl.
De Uitgever is te allen tijde gerechtigd wijzigingen door te voeren in de functionaliteit van
Ambrasoft Thuis via School en de inhoud hiervan door middel van updates..
ARTIKEL 4 DUUR
Het gebruiksrecht geldt zolang de school waar het kind op zit een geldige licentie heeft voor
AmbraSoft en zolang de leerkracht de software voor de betreffende leerling aanbiedt. Het
gebruiksrecht volgt de looptijd van de licentie, welke is gebaseerd op een schooljaar. Het
gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de inlogcode, bestaande uit een gebruikersnaam
en een wachtwoord, ter beschikking is gesteld aan de Gebruiker. Indien de school haar licentie
op AmbraSoft niet verlengd voor een komend schooljaar, vervalt het gebruiksrecht en zal de
toegang tot AmbraSoft Thuis via School worden geblokkeerd.
ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt door of als gevolg van
onvolledigheid, onjuistheid, het niet benaderbaar zijn of het niet actueel zijn van Ambrasoft
Thuis via School. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt
door of ten gevolge van virussen of andere Ambrasoft Thuis via School aantastende
problemen, die zich in het product bevinden of hierdoor onverhoopt worden overgedragen. De
Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt door of ten gevolge van
eventuele verlies of aantasting van de database-gegevens. De Uitgever is niet aansprakelijk in
geval van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
ARTIKEL 6 PERSOONSGEGEVENS
Ter uitvoering van deze overeenkomst en teneinde toegang te verkrijgen tot Ambrasoft Thuis
via School dienen Gebruikers (persoons-)gegevens aan de Uitgever te (laten) verstrekken. De
Uitgever draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die in het kader van deze
overeenkomst aan de Uitgever worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen en alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. De
Uitgever zal op verzoek van de Gebruiker aangeven welke maatregelen zij daartoe heeft
getroffen.
ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Licentieovereenkomst en op alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is
het Nederlands recht bij uitsluiting van toepassing. Alle geschillen tussen partijen met
betrekking tot deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting van de gewone rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, juli 2014.

