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Abonnementsinhoud
Stichting Beeldend Onderwijs verschaft een abonnee via haar site toegang tot digitaal lesaanbod. Het lesaanbod is ver-
spreid over vier bouwen en wordt gedurende het jaar aangevuld met nieuwe lessen. Als abonnee kunt u Mijn leerlijn, 
indien aangeschaft, zelf samenstellen. De stichting is niet verantwoordelijk voor de invulling hiervan. De ingevulde 
leerlijn is eigendom van de abonnee. De stichting heeft slechts toegang tot de leerlijnen en behoud zich het recht voor 
deze gegevens te gebruiken voor analyses. De stichting kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijk-
heid tot de website of het verloren gaan van opgeslagen informatie indien dit het gevolg is van een gebrekkig hard- en 
softwareconfiguratie van de gebruiker.

Abonnementstermijn en verlenging
Na registratie ontvangt de contactpersoon een factuur en inloggevens. Afhankelijk van het soort abonnement, heeft u 
gedurende 1 of 3 jaar toegang tot (onderdelen van) de site. Het abonnement begint en eindigt op 1 september. Verlen-
ging geschiedt automatisch. Een factuur voor verlenging wordt eind augustus per e-mail verzonden. Facturen dienen 
binnen de op de factuur gestelde termijn betaald te worden.

Beëindigen of aanpassing van het abonnement 
Het abonnement kan gedurende de looptijd aangepast worden. Er zijn drie mogelijkheiden:
1. Aanschaffen van extra producten. U krijgt direct toegang tot de producten die u extra aanschaft. 
2. Opzeggen van producten. De opzegging van een product gaat in per 1 september.  
3. Opzegging van het abonnement. Opzeggen kan alleen via het accountbeheer op de website. De opzegging dient 
vóór 1 juli, in het jaar waarin het abonnement afloopt, gedaan te worden.

Verplichting voor particulier, school of culturele instelling
Veranderingen van gegevens zoals (factuur)adres dienen via het ‘beheeraccount’ doorgevoerd te worden. De verant-
woording van het bijhouden van de gegevens ligt bij de persoon die toegang heeft tot het ‘beheeraccount’. De stichting 
is niet verantwoordelijk voor eventuele miscommunicatie als gevolg van het niet correct doorvoeren van wijzigingen.

Misbruik
De inloggegevens zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Gelijktijdig inloggen met dezelfde gegevens vanaf 
verschillende IP-adressen wordt dan ook als fraude gezien. De gebruiker weerhoudt zich daarom van het op elke wijze 
verspreiden van inloggegevens buiten het geldige abonnement. Wanneer deze gegevens toch op enigerlei wijze zijn 
verspreid, behoudt Stichting Beeldend Onderwijs zich het recht de toegang tot het abonnementsgedeelte van de site te 
blokkeren en de kosten van het doorgegeven abonnement aan de verspreider te factureren.   
 Wanneer de gebruiker een school of culturele instelling is, mogen inloggegevens uitsluitend via het intranet 
binnen de organisatie verspreid worden. De school of instelling is verplicht iedere gebruiker op de hoogte te stellen 
van deze abonnementsvoorwaarden. Wanneer de inloggegevens toch op enigerlei wijze buiten de instelling worden 
verspreid, behoudt de stichting zich het recht de toegang tot het abonnementsgedeelte van de site te ontzeggen.

Auteursrecht
De website van Stichting Beeldend Onderwijs is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie op de site, in welke vorm 
dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van de stichting, tenzij 
nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen de onderwijsinstelling waaraan de 
gebruiker onderwijs verzorgt of ontvangt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd.
 De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker 
of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag niets van de hierboven genoemde genoemde in-
formatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Beeldend Onderwijs.
 Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met 
Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012.
 Iedereen die de op de site van Stichting Beeldend Onderwijs getoonde of van de site te downloaden informatie 
gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt 
bij de van toepassing zijnde rechtbank.

Cookie gebruik
Voor de site worden een tweetal cookies gebruikt:
1. Cookies die noodzakelijk zijn om het inloggen vloeiend te laten verlopen, ook wanneer u terugkeert op de website. 
2. Cookies die gebruikt worden voor tracking via Google Analytics. Deze worden gebruikt om dataverkeer te meten. 
Zoals de tijd van bezoek, of er eerder bezoek heeft plaatsgevonden, van welke site u bent doorgelinkt. De gegevens 
zullen door Stichting Beeldend Onderwijs nooit aan derden worden weggegeven of worden doorverkocht. 
Er zijn op de pagina’s van Stichting Beeldend Onderwijs geen adverteerders en adverteerderorganisaties die extra 
cookies op uw computer plaatsen.


