Artikel 4.

Duur en beëindiging

Algemene voorwaarden online diensten en
producten voor de professionele markt van Mijn
naam is Haas B.V. , hierna ‘de voorwaarden’.

4.1. Een Abonnement wordt beëindigd op het
moment van opzegging door Abonnee of MniH
per laatste van de maand en met inachtneming van
de opzegtermijn zoals bedoelt in Artikel 3.5.
4.2. MniH kan het Abonnement zonder
inachtneming van een opzegtermijn met
onmiddellijke ingang beëindigen indien de Abonnee
de Website in strijd met de Overeenkomst
gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen, of MniH in redelijkheid mag
aannemen dat de Abonnee zijn verplichting niet
zal nakomen. MniH zal wegens deze beëindiging
van een Abonnement nimmer tot enige
schadevergoeding of tot restitutie van de betaalde
vergoeding voor het Abonnement zijn gehouden.

Artikel 1.

Artikel 5.

Definities en Algemene Bepalingen

MniH: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Mijn naam is Haas B.V. gevestigd
en kantoorhoudende aan het adres Plantage
Kerklaan 21c (Postadres: Postbus 1602, 1000 BP
Amsterdam) te Amsterdam;
Abonnee: iedere rechtspersoon of natuurlijke
persoon die een Abonnement afneemt bij MniH
wordt ‘Abonnee’ genoemd;
Abonnement: het recht op gebruik van de Website;
Website: het online platform Op pad met Haas
(http://oppadmethaas.nl/);
Overeenkomst: de afspraken tussen MniH en
Abonnee met betrekking tot het door MniH
verstrekte Abonnement aan Abonnee waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.
Schooljaar: de periode van 1 augustus tot 31 juli
Artikel 2.

Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing
op elke Overeenkomst die tussen MniH en
Abonnee wordt gesloten met betrekking tot een
Abonnement op een (of meerdere) Website(s).
2.2. Indien door een gerechtelijke uitspraak of
door een bindende uitspraak van een andere
bevoegde instantie een van de artikelen van deze
Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, wordt
deze vervangen door een door MniH vast te
stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling en blijven de
overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht.
Artikel 3.

Gebruiksrecht en eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere
eigendomsrechten met betrekking tot de Website
en eventuele bijbehorende materialen behoren
alleen en exclusief tot MniH en haar licentiegevers.
5.2. Abonnee ontvangt het recht de Website te
gebruiken met inachtneming van het bepaalde
in deze Overeenkomst tijdens de duur van de
abonnementsperiode en de eventuele verlenging.
5.3. MniH kan op elk moment elk deel, features of
content wijzigen of stopzetten, zonder de Abonnee
daarvan op de hoogte te stellen.
5.4. Het is Abonnee verboden (onderdelen van)
de Website te wijzigingen of aanpassingen aan te
brengen.
5.5. Het is Abonnee niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van MniH (onderdelen
van) de Website te (laten) verveelvoudigen.

Abonnement

3.1. De Abonnee sluit een Abonnement af voor
het gebruik gaat maken van de Website.
3.2. Voor het Abonnement worden geen kosten in
rekening gebracht.
3.3. Een Abonnement komt tot stand op de eerste
dag van een kalendermaand. Indien een aanmelding
voor of op de 10e dag van een maand door
MniH wordt ontvangen, wordt het abonnement
geacht te zijn ingegaan per de eerste dag van de
kalendermaand. Indien een aanmelding wordt
ontvangen na de 10e dag van een maand, wordt
het Abonnement geacht te zijn ingegaan per de
eerste dag van de daaropvolgende maand.
3.4. Een Abonnement wordt elke maand
stilzwijgend met één (1) maand verlengd.
3.5. Partijen kunnen met inachtneming van een
opzegtermijn van één (1) maand het Abonnement
schriftelijk of per e-mail opzeggen.
3.6. Bij alle gegevens die Abonnee aan MniH
opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Abonnee
in voor de juistheid van deze gegevens. MniH is niet
gehouden de juistheid van opgegeven gegevens
te verifiëren. Bij wijziging van de gegevens is de
Abonnee verplicht MniH binnen 14 dagen na de
betreffende wijziging hiervan op de hoogte te
stellen.

Artikel 6.

Beschikbaarheid en storingen

6.1. MniH heeft de Website met zorg en aandacht
samengesteld.
6.2. Mochten zich onverhoopt storingen of
problemen voordoen dan is MniH nooit verplicht
deze te verhelpen.
6.3. MniH garandeert geen beschikbaarheid van de
Website.
Artikel 7.

Gebruik

7.1. Abonnee zal de Website functioneel en
redelijk inzetten voor het educatieve doel dat zij
nastreeft. Het is Abonnee verboden de Website
buiten de educatieve doelstelling van Abonnee,
zoals persoonlijk thuisgebruik, te gebruiken.
7.2. Alle voor de Website benodigde
identificatiegegevens als toegangscodes,
wachtwoorden en inlogcodes zijn vanaf het
moment dat zij in bezit komen van Abonnee voor
diens rekening en risico.
7.3. Alle identificatiegegevens zijn persoonlijk
en mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van MniH niet worden gedeeld met
derden.
7.4. Abonnee is uitsluitend verantwoordelijk
en aansprakelijk voor ieder misbruik dat wordt
gemaakt met behulp van zijn identificatiegegevens,
ongeacht de identiteit van de persoon die het
misbruik feitelijk pleegt.
Artikel 8.

voortvloeiend uit of samenhangend met het
gebruik van de Website (storingen aan de server
daarbij inbegrepen). Mocht MniH toch op enigerlei
wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake
van enige vorm van schade, dan zal zij ten hoogste
kunnen worden aangesproken voor het bedrag van
de vergoeding van de betreffende Website voor de
overeengekomen duur van het Abonnement.
9.2. De Abonnee vrijwaart MniH ter zake van alle
aanspraken van derden wegens zodanige schade,
op welke wijze dan ook ontstaan.
Artikel 10.

Persoonsgegevens

10.1. MniH legt gegevens vast van Abonnee voor
de uitvoering van de Overeenkomst met Abonnee
en om Abonnee van informatie te voorzien over
haar activiteiten en aanbiedingen m.b.t. Websites of
andere producten van MniH.
10.2. Om de Websites zo optimaal mogelijk
te laten functioneren en om deze te kunnen
afstemmen op de voorkeuren van de Abonnees,
worden bepaalde gegevens betreffende de
gebruikers van de sites verzameld. MniH analyseert
hiervoor het gebruik van haar Websites. Op basis
van het IP-adres van de computer(s) en een
of meerdere cookie(s) worden deze gegevens
verzameld. Het IP-adres wordt tevens gelogd om
misbruik van de Websites te voorkomen.
10.3. Indien Abonnee ervoor kiest de door MniH
gebruikte cookies niet te accepteren kan dit
leiden tot beperkingen in de functionaliteit van de
Website.
Artikel 11.

Overige bepalingen

11.1. De voorwaarden kunnen door MniH
eenzijdig gewijzigd worden. Wijzigingen worden
tenminste één (1) maand van te voren aan
Abonnee via e-mail en/of via de Website
bekendgemaakt. De wijzigingen treden 1 maand na
de bekendmaking of op een in de bekendmaking
vermelde (latere) datum in werking. Indien
Abonnee de wijzigingen niet wenst te accepteren
kan hij de Overeenkomst opzeggen met ingang van
de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
11.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht
van toepassing.
11.3. Eventuele geschillen, die niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Amsterdam.
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Systeemeisen

8.1. De computers van Abonnee waarop de
Website zal gaan draaien voldoen tenminste aan
de systeemeisen zoals vermeld op de website van
MniH (www.mijnnaamishaas.nl).
Artikel 9.

Aansprakelijkheid en reclamatie

9.1. MniH is jegens de Abonnee niet aansprakelijk
voor enige vorm van schade, direct of indirect,
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