
 

Algemene Leveringsvoorwaarden DeDecaan.net 
 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de met een 

hoofdletter geschreven begrippen de betekenis zoals daaraan 
toegekend in de Algemene Voorwaarden van DeDecaan.net B.V.  

 

Artikel 2. Algemeen 
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle 

Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen DeDe-caan.net en 
een Contractant en gelden naast en ter aanvulling van die 
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.  

 
2. Het gebruik van kopjes in deze Algemene Leveringsvoorwaarden 

dient uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten, maar is voor de 
uitleg van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zonder 
betekenis. 

 

Artikel 3. Verplichtingen DeDecaan.net 
1. DeDecaan.net draagt zorg voor de hosting van de Keuzesite van 

Contractant en de eventuele levering van overige Diensten al dan 
niet middels de Keuzesite, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst.  

 
2. In verband daarmee verleent DeDecaan.net Contractant 

(i) toegang tot de Keuzesite en/of de overeengekomen Diensten, 
en (ii) het niet exclusieve gebruikersrecht van hulpmiddelen ten 
behoeve van het onderhouden en bewerken van de Keuzesite, en 
het genereren van data ten behoeve van de Keuzesite en de 
daarbij behorende programmatuur.  

 
3. DeDecaan.net is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan 

Contractant, Gebruikers en/of procedurele wijzigingen door te 
voeren. Bovendien kan DeDecaan.net altijd en zonder opgave van 
redenen de toelating van een Gebruiker tot de Keuzesite 
weigeren indien de Contractant enige verplichting op grond van 
de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden niet nakomt. 

 
4. DeDecaan.net is gerechtigd om de hulpmiddelen waarmee zij haar 

Diensten aanbiedt te wijzigen en/of te vervangen. 
 
5. DeDecaan.net is niet verantwoordelijk voor de door Contractant 

en/of Gebruiker geplaatste inhoud van de Keuzesite, waartoe 
Contractant en Gebruikers toegang hebben middels de door 
DeDecaan.net ter beschikking gestelde hulpmiddelen.  

 
6. Contractant vrijwaart DeDecaan.net tegen alle vorderingen van 

derden op DeDecaan.net met betrekking tot het gebruik van 
Diensten en/of met betrekking tot de door Contractant of de 
Gebruikers geplaatste inhoud van de Keuzesite. 

 

Artikel 4. Toegang tot de Keuzesite 
1. DeDecaan.net verleent Contractant en Gebruikers toegang tot de 

Keuzesite, de overige Diensten en de hulpmiddelen door middel 
van een Toegangscode.  

 
2. De Toegangscode is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Contractant is gehouden de Toegangscode geheim te houden en 
is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit gebruik, 
misbruik, overdracht, verlies, diefstal en/of vermissing van de 
Toegangscode.  

 
3. Contractant dient DeDecaan.net direct op de hoogte te brengen 

van ieder verlies, overdracht, diefstal, vermissing of misbruik van 
de Toegangscode. DeDecaan.net zal de Toegangscode dan 
terstond deactiveren.  

 

Artikel 5. Gebruik van Keuzesite door Contractant 
1. Het is Contractant niet toegestaan de Keuzesite en/of de overige 

Diensten van DeDecaan.net te gebruiken voor activiteiten met 
winstoogmerk. 

 
2. Het is Contractant niet toegestaan om software te gebruiken of 

anderszins activiteiten te ondernemen welke gebruik van de 
Diensten van DeDecaan.net nadelig kunnen beïnvloeden. 

 
3. Het is Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande 

toestemming van DeDecaan.net: 

 (oud)leerlingen van het VMBO toe te laten op de Keuzesite 
bestemd voor HAVO of VWO leerlingen; 

 (oud)leerlingen van het HAVO toe te laten op de Keuzesite 
bestemd voor VMBO of VWO leerlingen;  

 (oud)leerlingen van het VWO toe te laten op de Keuzesite 
bestemd voor VMBO of HAVO leerlingen; of 

 anderszins leerlingen van een bepaald schooltype toe te 
laten op een Keuzesite die bestemd is voor leerlingen van 
een ander schooltype. 

 
4. Het is Contractant niet toegestaan om, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van DeDecaan.net, (oud)leerlingen, 
afkomstig van verschillende leslocaties van dezelfde school of 
(oud)leerlingen, afkomstig van meerdere scholen op dezelfde 
Keuzesite te plaatsen.  

 
5. In het geval Contractant een Keuzesite op andere wijze gebruikt 

dan in overeenstemming met dit artikel 5, dan is Contractant een 
additionele vergoeding aan DeDecaan.net verschuldigd. 

 

Artikel 6. Bewerken van Keuzesite door 
Contractant en Gebruikers 
1. Contractant en Gebruikers dienen bij het bewerken van de 

Keuzesite alle noodzakelijke zorgplichten in acht te nemen.  
 
2. Contractant draagt ervoor zorg dat met de inhoud van de 

Keuzesite geen rechten van anderen worden geschonden en dat 
de Keuzesite niet wordt gebruikt voor handelingen in strijd met de 
wet, de openbare orde, en/of de goede zeden. 

 
3. Contractant mag geen hyperlinks onderhouden met websites 

waar de rechten, bepalingen en normen zoals bedoeld in artikel 
6.2, worden geschonden. 

 

Artikel 7. Beschikbaarstelling Keuzesite 
1. DeDecaan.net zal zich inspannen om een zo groot mogelijke 

beschikbaarheid van de Keuzesite, de overige Diensten en/of de 
hulpmiddelen te bieden.  

 
2. DeDecaan.net garandeert niet dat altijd gebruik kan worden 

gemaakt van het internet en garandeert evenmin dat altijd 
gebruik kan worden gemaakt van de Keuzesite, de overige 
Diensten en/of de hulpmiddelen.  

 
3. Ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het 

systeem hanteert DeDecaan.net een fair use policy. Het netwerk 
is opgezet voor exclusief gebruik ten behoeve van profiel-, studie- 
en beroepskeuze. Bij overschrijding van het redelijk gebruik van 
de Keuzesite en/of de overige Diensten door Contractant, kan de 
Keuzesite van Contractant tijdelijk worden afgesloten. 

  
4. DeDecaan.net heeft het recht Keuzesite, de overige Diensten en 

de beschikbaar gestelde hulpmiddelen zonder voorafgaande 
bekendmaking tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien zulks 
nodig is in verband met onderhoud.  

 


