Algemene voorwaarden Schoolery
1.

Toepasselijkheid

1.

Schoolery levert online en fysieke diensten waaronder unieke matching, coaching en
het verzorgen van kennisimpulsen (workshops, lezingen, etc.) aan u als zijnde
(onderwijzend) personeel, school, onderwijsinstelling en andere gebruikers van de
diensten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
diensten van Schoolery en tevens op alle overeenkomsten tussen u en Schoolery,
Een offerte of aanbieding van Schoolery is tien (10) dagen geldig en is altijd
vrijblijvend; dus verplicht u tot niets. Pas nadat u mondeling of schriftelijk instemt met
een aanbod van Schoolery bent u daaraan gebonden. Na uw instemming zal
Schoolery de overeengekomen afspraken aan u bevestigen.
Mocht u in het antwoord op een aanbod van Schoolery aanvullende of afwijkende
voorwaarden stellen, dan is Schoolery daaraan niet gebonden tenzij Schoolery
daarmee expliciet en schriftelijk wel akkoord gaat.
Andere dan deze algemene voorwaarden worden door Schoolery niet
geaccepteerd.
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Diensten van Schoolery

Online diensten
Bij het gebruik van de diensten via het online platform geldt dat Schoolery tegenover
u alleen een faciliterende en/of informerende rol heeft en –zo nodig- ondersteuning
biedt bij het juiste gebruik van de diensten. In elk geval is Schoolery dus geen partij
bij de afspraken die u na het gebruik van de diensten maakt met andere gebruikers
van het online platform of derden.
Wanneer u gebruik maakt van bepaalde diensten via het online platform, kunt u
gevraagd worden om informatie aan te leveren, online vragenlijsten en/of enquêtes
in te vullen. Het resultaat van het gebruik van de dergelijke webdiensten is veelal
afhankelijk van de informatie die u heeft verstrekt. In het bijzonder geldt voor de
online diensten daarom dat Schoolery bij de uitvoering van diensten altijd uitgaat van
de juistheid van de door u verstrekte informatie en nooit verantwoordelijk of
aansprakelijk is voor fouten, vertraging, disfunctioneren of een andere niet wenselijke
uitkomsten van de diensten door het onjuist, onvolledig of niet (tijdig) aanleveren van
de gevraagde informatie.
In geval van misbruik van de diensten via het online platform kan Schoolery de
diensten of accounts met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige
schadevergoeding te zijn verplicht.
Fysieke diensten
Wanneer u gebruik maakt van fysieke diensten, zoals persoonlijke coaching en
kennisimpulsen (workshops, lezingen, etc.), gelden er specifieke afspraken die
Schoolery vooraf met u maakt. De afspraken staan beschreven op de website en/of
bij het aanbod van Schoolery; lees die informatie dus goed door voordat u akkoord
geeft voor het uitvoeren van de betreffende diensten.
Als u Schoolery inschakelt voor het verzorgen van een
kennisimpulsen of
persoonlijke coaching op uw eigen locatie of voor een selectieve groep (hierna:
kennisimpulsen op aanvraag), dan bent u verantwoordelijk voor de inschrijving van
de deelnemers en het verzorgen van de benodigde faciliteiten (in ieder geval een
cursusruimte, computer of internet- en laptopaansluiting, beamer, projectie- of
beeldscherm en consumpties (koffie, thee, e.d.), dan wel andere tijdig door Schoolery
aangekondigde faciliteiten, tenzij u daarover andere afspraken heeft gemaakt met
Schoolery.

5.

Bij algemene kennisimpulsen, dat wil zeggen activiteiten waarvoor iedereen zich kan
inschrijven, verzorgt Schoolery de benodigde faciliteiten en consumpties (eventueel
tegen betaling).
6. De aanmelding voor algemene kennisimpulsen vindt plaatst op volgorde van
inschrijving waarbij voorts geldt dat leerkrachten die staan ingeschreven bij
Schoolery ten alle tijden voorrang genieten. Uw aanmelding zal per e-mail worden
bevestigt of met opgaaf van redenen worden geweigerd.
7. Aanmelding voor deelname aan gratis kennisimpulsen kunt u altijd vooraf kosteloos
annuleren. Aanmelding voor deelname aan betaalde kennisimpulsen kunnen tot
uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij
annulering van kennisimpulsen of coaching op aanvraag komen eventueel gemaakte
annulering- of wijzigingskosten (waaronder reis- en verblijfskosten) voor uw
rekening.
8. Schoolery kan de inhoud, invulling, locatie, docenten, data, tijdstippen, etc. van gratis
kennisimpulsen wijzigen zonder enige schadevergoeding of alternatieve optie(s) te
zijn verschuldigd. Noemenswaardige wijzigingen van gratis diensten worden bekend
gemaakt via de website, e-mail of uw persoonlijke account.
9. Mocht er bij betaalde kennisimpulsen sprake zijn van de wijziging van essentiële
aspecten van de dienst, dan wordt u daarvan uiterlijk 10 (tien) dagen voor aanvang
van de activiteit geïnformeerd. In dat geval heeft u de mogelijkheid om uw deelname
te annuleren tot vijf (5) werkdagen voor aanvang van de activiteit. Reeds betaalde
deelnemerskosten worden in dat geval terugbetaald.
10. Schoolery zet zich in om alle diensten naar haar beste inzicht en vermogen uit te
voeren, maar heeft tegenover u te allen tijde een inspanningsverplichting; nooit een
resultaatsverplichting.
11. Het staat Schoolery vrij om werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder
u daarover te informeren, onverminderd hetgeen bepaald in lid 7. Wanneer
inschakeling van derden (extra) kosten met zich meebrengt wordt u daarover vooraf
geïnformeerd en kunt u alsnog besluiten om de dienst(en) te annuleren voor wat
betreft het deel van het werk waarvoor (extra) kosten zouden worden gemaakt.
12. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Dat houdt kort gezegd- in dat een dienst niet perse hoeft te worden uitgevoerd door de
persoon/medewerker van Schoolery aan wie de opdracht is verleend. Wanneer
twee of meer personen/medewerkers van Schoolery samen een opdracht hebben
ontvangen, zijn zij ook niet afzonderlijk voor het geheel aansprakelijk voor eventuele
tekortkomingen in de nakoming van de overeengekomen diensten.
3.

Abonnementen (alleen voor zakelijke klanten)

1.

Als u bij Schoolery een abonnement heeft afgesloten, dan kunt u onbeperkt gebruik
maken van de diensten via het online platform, waaronder de zoekfunctie voor het
vinden van (onderwijzend) personeel, de unieke matchingsmodule, de soft skillsanalysetool
en
het
plaatsen
van
vacatures.
Naast
de
specifieke
abonnementsvoorwaarden zoals vermeld op de website of bij het aanbod van
Schoolery, gelden de volgende voorwaarden.
Het abonnement geldt voor een termijn van 6 (zes) of 12 (twaalf) maanden, gaat in op
de dag van het inschrijven op de website en wordt telkens stilzwijgend verlengd met
een termijn van 6 (zes) of 12 (twaalf) maanden, tenzij u het abonnement ten minste
één maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn schriftelijk opzegt of
indien u en Schoolery daarover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.
Schoolery behoudt zich het recht voor om het abonnementstarief jaarlijks eenzijdig
te verhogen en zal u daarover minimaal 2 (twee) maanden van tevoren informeren.
Als u het niet eens bent met zo’n stijging dan kunt u het abonnement opzeggen met
ingang van de prijsstijging, tenzij het gaat om een stijging vanwege wetswijziging,
inflatiecorrectie of wanneer de stijging niet meer bedraagt dat 5% op jaarbasis.
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Schoolery kan het abonnement verder op ieder moment en zonder opgaaf van
redenen tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee)
maanden.
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Kosten, betaling en facturering

1.

Alle door Schoolery genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij u een natuurlijk
persoon (consument) bent; in dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.
De betalingstermijn voor facturen van Schoolery bedraagt 14 (veertien)
kalenderdagen.
Als u de factuur niet binnen de betalingstermijn betaald bent u direct (zonder
ingebrekestelling) in verzuim en bent u Schoolery wettelijke (handels)rente en evt.
(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Schoolery kan direct betaling eisen wanneer u in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, beslag is gelegd op
vermogensbestanddelen, u overlijdt en/of indien u in liquidatie treedt of wordt
ontbonden.
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Tijdelijke opschorting en ontbinding (alleen voor zakelijke klanten)

1.

Schoolery is gerechtigd om de overeengekomen diensten direct op te schorten
wanneer u niet binnen de betalingstermijn voldoet aan uw betalingsverplichting. In
dat geval wordt uw account voor het gebruik van het online platform opgeschort
zolang u de verschuldigde bedragen nog niet heeft betaald. Zodra u aan uw
betalingsverplichting voldoet wordt uw account uiteraard zo spoedig mogelijk
geactiveerd.
Schoolery is verder gerechtigd om de overeenkomsten met onmiddellijke ingang te
beëindigen wanneer u zich niet houdt aan de overeengekomen afspraken waardoor
ook de nakoming van de verplichtingen van Schoolery naar redelijkheid niet van
Schoolery kan worden gevraagd, u surseance van betaling heeft aangevraagd of in
staat van faillissement bent verklaard.
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Onderhoudswerkzaamheden

1.

Het staat Schoolery vrij om geplande onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
waardoor diensten via het online platform tijdelijk niet beschikbaar zijn, zonder dat
Schoolery tegenover u enige compensatie of schadevergoeding is verschuldigd.
Uiteraard wordt u tijdig via de website of persoonlijk geïnformeerd over geplande
onderhoudswerkzaamheden die de werking van diensten nadelig kan beïnvloeden.
Onverminderd het voorgaande dient u Schoolery er zo spoedig mogelijk over te
informeren wanneer tijdelijke opschorting van diensten vanwege geplande
onderhoudswerkzaamheden volgens u leidt tot serieuze ongemakken of problemen;
zodat wij met u kunnen meedenken over eventuele oplossingen.
Bij onverwachte onderhoudswerkzaamheden, zoals bij het verhelpen van storingen,
kan Schoolery u helaas niet (altijd) tijdig informeren. Om te zorgen dat onze diensten
in dat geval weer snel naar behoren werken, staat het ons vrij om de website en
diensten in dat geval direct tijdelijk offline te halen / op te schorten. Bepaling 9 van
deze voorwaarden is in dat geval van toepassing.
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Intellectueel eigendomsrechten

1.

Alle door Schoolery vervaardigde offertes, aanbiedingen, (web)tools, software,
plannen, analyses, documenten of andere bij de diensten behorende informatie en
bescheiden blijven eigendom en behoren tot de auteursrechten van Schoolery.
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U verkrijgt alleen gebruiksrechten en bevoegdheden inzake de diensten voor zover
dat door Schoolery bij overeenkomst is toegekend.
Schoolery behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving inzake intellectuele
eigendomsrechten
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Bescherming persoonsgegevens , vertrouwelijkheid en geheimhouding

1.

Schoolery verwerkt bij de uitvoering van bepaalde diensten persoonsgegevens in de
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie daarover
vindt u op de website van Schoolery en/of de van toepassing zijnde
overeenkomsten.
Alle informatie afkomstig van u of van Schoolery dient vertrouwelijk te worden
behandeld en valt onder de geheimhoudingsplicht, tenzij die informatie reeds
openbaar is gemaakt of wanneer de informatie op grond van wet- en regelgeving of
gerechtelijke uitspraak gedeeld zou moeten worden met derden.
Wanneer u Schoolery informatie toestuurt is het uw (zorg)plicht om dat op een goed
beveiligde manier te doen en vertrouwelijke gegevens die niet van belang zijn voor
de diensten van Schoolery zoveel mogelijk weg te laten/onleesbaar te maken.
Voor zover Schoolery bij de uitvoering van diensten aan u informatie, bescheiden
en/of materialen ter beschikking heeft gesteld, moeten die na beëindiging van de
diensten binnen een redelijke termijn (uiterlijk 2 weken) of op eerste verzoek van
Schoolery worden teruggegeven, tenzij u daarover met Schoolery andere
schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
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Aansprakelijkheid en overmacht

1.

Voor alle diensten geldt dat Schoolery niet aansprakelijk is voor schade die is
ontstaan doordat u de informatie die nodig is voor de uitvoering/werking van de
diensten van Schoolery niet, niet-tijdig of onjuist heeft verstrekt en/of gebruikt.
Schoolery kan in dat geval namelijk niet garanderen dat de diensten naar behoren
werken of conform de afspraken worden uitgevoerd.
Alleen voor zakelijke klanten (zoals scholen en onderwijsinstellingen) geldt dat,
wanneer Schoolery schade zou hebben veroorzaakt als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van de overeengekomen diensten, die
aansprakelijkheid steeds is beperkt tot rechtstreekse schade (niet zijnde indirecte of
gevolgschade)
en
wel
tot
het
bedrag
waarop
de
(bedrijfen
beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Schoolery in het desbetreffende geval
dekking biedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico op basis van de
toepasselijke polis. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering om wat voor reden dan
ook geen dekking bieden, dan is de aansprakelijkheid van Schoolery beperkt tot het
bedrag ter hoogte van de overeengekomen contractsom exclusief btw.
Als het u en/of Schoolery niet lukken om zich te houden aan de overeengekomen
afspraken vanwege een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en volgens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor de
rekening van u of Schoolery komt (hierna: overmachtsituaties), dan kan ook niet
worden afgedwongen dat de afspraken (tijdig) worden nagekomen zolang de
overmachtsituatie voortduurt. Bij overmachtssituaties kunt u denken aan storingen
(zoals internet-, (hosting)provider-, domein-, stroom-, telecommunicatie- en
bedrijfsstoringen), dringend onderhoud aan de website, oproer, oorlog, stremming in
het vervoer, staking, brand, overstroming en andere redenen waardoor nakoming
niet kan worden verlangd. In het geval de overmachtsituatie langer duurt dan 6 (zes)
maanden kunt u of Schoolery de onderliggende overeenkomsten beëindigen zonder
tot schadevergoeding te zijn gehouden.
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10. Overige bepalingen
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Op alle rechtsverhoudingen tussen Schoolery en u is Nederlands recht van
toepassing.
Wanneer in deze voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, dan wordt
daarmee ook bedoeld per e-mail of fax, mits duidelijk is vermeld wie de afzender
van dergelijke berichten is. SMS,- whatsapp- en andere soortgelijke instant
messaging berichten vallen niet onder de definitie “schriftelijk”.
Mochten er onverhoopt geschillen ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden
of overeenkomst met Schoolery die niet in minnelijk overleg kunnen worden
opgelost, dan zullen die worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.
Als een bepaling uit een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of
onuitvoerbaar is, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden of overeenkomst
geldig. In zo’n situatie zullen Schoolery en u ter vervanging een nieuwe bepaling
vaststellen die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de nietig of onuitvoerbare
bepaling.
Schoolery kan deze voorwaarden wijzigen of aanvullen, bijvoorbeeld als dat nodig is
voor de goede uitvoering van de diensten. Ook eerder gemaakte afspraken met u
kunnen daardoor wijzigen; in dat geval wordt u daarover ten minste 1 (één) maand
van tevoren geïnformeerd. Wanneer het gaat om essentiële wijzigingen van de
overeengekomen diensten kunt u de overeenkomst ontbinden ingaande vanaf de
inwerkingtreding van de wijziging.
Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2018 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel in Amsterdam en zijn ook te raadplegen op de website
www.schoolery.nl.

