
© 2013 Vakcollege Groep B.V. 26 07 2013 
 

 

DISCLAIMER 

 

Op elke toegang tot het internetportaal van Vakcollege Groep, ook wel genaamd Vakcollege 

Community,en/of elk gebruik van Vakcollege Community en/of diensten van Vakcollege Groep zijn de 

Algemene Gebruiksvoorwaarden Vakcollege Community van Vakcollege Groep en het Privacystatement 

van Vakcollege Groep van toepassing. Deze voorwaarden zijn via Vakcollege Community raadpleegbaar 

en via Vakcollege Groep verkrijgbaar. Door u toegang te verschaffen tot Vakcollege Community van 

Vakcollege Groep, dan wel door gebruik van Vakcollege Community en/of diensten van Vakcollege Groep 

te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden 

Vakcollege Community van Vakcollege Groep 

 

Vakcollege Community is de naam van het internetportaal van Vakcollege Groep B.V.  Vakcollege Groep 

B.V.is gevestigd en kantoorhoudende te 3821 AD Amersfoort aan de Printerweg 38. Onder Portal wordt de 

website www.vakcollege.nl verstaan alsmede alle andere internetsites van Vakcollege Groep bereikbaar via 

aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.  

 

Vakcollege Groep heeft de inhoud van Vakcollege Community  met de grootst mogelijke zorg samengesteld 

en streeft ernaar Vakcollege Community zo actueel mogelijk te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor 

eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op Vakcollege Community wordt 

verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het 

gebruik van Vakcollege Community geschiedt voor eigen rekening en risico.  

 

Vakcollege Community bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Vakcollege Groep en/of 

derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer 

intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten 

en merkenrechten). Niets op de site van Vakcollege Community is bedoeld om enig intellectueel 

eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op Vakcollege Community 

geplaatste gegevens en bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden 

en het Privacystatement  is beschreven.  

 

Vakcollege Community bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte 

groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe 

niet door Vakcollege Groep een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins 

toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op Vakcollege Community en 

de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de 

ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of 

wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op Vakcollege Community in te loggen.  

 

U bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder 

meer dat het u niet is toegestaan om de inhoud van Vakcollege Community op enigerlei wijze te wijzigen, 

dan wel om de op Vakcollege Community geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te 

registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des 

woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).  

 

Vakcollege Groep kan niet garanderen dat Vakcollege Community  te allen tijde en zonder onderbrekingen 

en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd Vakcollege Community al dan niet tijdelijk buiten gebruik te 

stellen en/of op te heffen. Vakcollege Groep is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.  

 

Vakcollege Groep is daarnaast niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke 

virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Vakcollege Groep 

genomen voorzorgsmaatregelen, op Vakcollege Community, de daarop geplaatste gegevens en bestanden 

en/of in de door Vakcollege Groep gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.  

 

Vakcollege Community  kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Vakcollege Groep 

heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze 
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inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de 

ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. 

Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar Vakcollege Community opnemen, betekent 

dat geenszins dat Vakcollege Groep instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Vakcollege 

Groep op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links 

naar Vakcollege Community.  

 

Vakcollege Groep kan via het internetportaal automatisch bepaalde informatie verzamelen omtrent de 

gebruikers van Vakcollege Community, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van de computer 

van de gebruiker, het IP-adres van de Internet Service Provider van de gebruiker, datum en tijd van 

toegang tot Vakcollege Community, het internetadres van de website vanwaar de gebruiker rechtstreeks is 

doorgelinkt naar Vakcollege Community, het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt, de onderdelen 

van Vakcollege Community die de gebruiker bezoekt, de pagina’s van Vakcollege Community die de 

gebruiker heeft bezocht en de informatie die de gebruiker heeft bekeken, evenals het materiaal dat de 

gebruiker doorstuurt of downloadt van Vakcollege Community. Deze technische informatie wordt gebruikt 

voor het beheer van Vakcollege Community en om de dienstverlening van Vakcollege Community en 

Vakcollege Groep te verbeteren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, 

statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden 

worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.   

 

Om het gebruiksgemak van haar Portal te verhogen maakt Vakcollege Groep gebruik van ‘cookies’. Dit is 

een technologie waarmee informatie op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd door het 

systeem van de website die wordt bezocht. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de 

gebruiker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het 

bezoek aan Vakcollege Community van Vakcollege Groep te vergemakkelijken, u te kunnen herkennen als 

eerdere gebruiker van Vakcollege Community, uw activiteiten op Vakcollege Community te volgen, uw 

behoeften te kunnen invullen en online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van uw 

persoonsgegevens. Indien uw browser dat toelaat kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan echter 

het gebruiksgemak van Vakcollege Community van Vakcollege Groep negatief beïnvloeden.  

 

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving niet 

nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan Vakcollege Community van 

Vakcollege Groep, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen 

en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Vakcollege Groep terzake vrijwaren.  

 

Ten aanzien van de verwerking van de aan Vakcollege Groep verstrekte (persoons)gegevens wordt 

verwezen naar het privacystatement van Vakcollege Groep. Dit privacystatement kan via Vakcollege 

Community worden geraadpleegd en via Vakcollege Groep worden verkregen.   

 

Vakcollege Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen 

(daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten 

en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Portal en/of diensten. Indien en voor 

zover Vakcollege Groep toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van 

Vakcollege Groep voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomstenderving, aantasting 

van de goede naam en/of immateriële schade, in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele uit het gebruik 

van Vakcollege Community van Vakcollege Groep voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een 

bedrag van maximaal € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van identieke of samenhangende gebeurtenissen 

en maximaal € 10.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Vakcollege Groep zal verder hoe dan 

ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.  

 

Vakcollege Groep behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele 

wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Portal direct van kracht.  

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

 

 


