Versie 5 maart 2018

Prijsopbouw
De tarieven en voorwaarden voor gebruik van Kijken en Kiezen WEB zijn als volgt, tot er een nieuwe
prijsstelling wordt gecommuniceerd:
•
•

Basisbedrag per school per jaar (=12 maanden):
Vast bedrag per leerling per maand

•

Alle in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

€ 60,€ 1,-

Beginfase
De maand waarin registratie plaatsvindt alsmede de daaropvolgende kalendermaand is gratis. In die
periode kan de licentie nog kosteloos worden beëindigd. Daarna worden de kosten zoals op dit blad
vermeld staan in rekening gebracht.
Het basisbedrag wordt jaarlijks gefactureerd over het kwartaal waarin uw proefperiode is afgelopen.
Registratie in oktober betekent bijvoorbeeld dat het basisbedrag jaarlijks wordt meegeteld in Q4. De
factuur over dat kwartaal ontvangt u in januari daaropvolgend.

Facturatie-schema
De berekening van het tarief gebeurt per kwartaal, facturatie gebeurt in maand na dat kwartaal:
Kwartaal
Q1
Q2
Q3
Q4

betreft de maanden
januari, februari maart
april, mei, juni)
juli, augustus, september
oktober, november, december

facturatie in
april
juli
oktober
januari

De overeenkomst ten behoeve van het gebruik van Kijken en Kiezen
1. Een school (of andere gebruiker, hierna te noemen ‘school’) geeft aan akkoord te gaan met de
navolgende voorwaarden door het registreren van de gegevens van de organisatie op de site
KIJKENENKIEZEN.NL.
2. De kalendermaand waarin de school zich aanmeldt alsmede de daaropvolgende maand zijn
gratis. In die periode kan de school de overeenkomst beëindigen zonder kosten.
3. Facturatie gebeurt aan het bij de registratie opgegeven factuuradres. Indien gewenst kan daarbij
een referentie-code o.i.d. vermeld worden.
4. Als gebruik wordt gemaakt van een (extern) administratiekantoor voor afhandeling van de
facturen, dient de school hen van deze overeenkomst op de hoogte te stellen. De school blijft
verantwoordelijk voor de voorwaarden in deze overeenkomst, ook als deze de (financiële)
afhandeling overdraagt aan derden.
5. Facturerende partij is de stichting Leesonderwijs.
6. Een leerling wordt in een kalendermaand meegeteld als hij op enig moment in die maand staat
geregistreerd als actief.
7. Het is mogelijk om een leerling te archiveren. Leerlingen die gedurende een volledige
kalendermaand gearchiveerd waren, tellen in die maand niet mee. Gearchiveerde leerlingen
kunnen niet inloggen.
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8. Het basisbedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht na het kwartaal waarin de proefperiode
afliep.
9. De vermelde prijzen gelden in ieder geval gedurende vier kwartalen vanaf het kwartaal waarin
het basisbedrag is betaald. Tussentijdse prijsverhogingen gelden derhalve pas voor de nieuwe
periode van vier kwartalen.
10. Facturatie gebeurt per PDF, aan het opgegeven email-adres. Dat mag een afwijkend facturatieadres zijn, op te geven door de administrator van de school. De school blijft verantwoordelijk
voor het nakomen van de financiële verplichtingen.
11. De betaaltermijn bedraagt 28 dagen na facturatie.
12. Na de vervaldatum volgt een aanmaning.
o Bij achterwege blijven van de betaling wordt de licentie een week na de vervaldatum
tijdelijk geblokkeerd.
o Na ontvangst van de betaling wordt het account gedeblokkeerd. Voor het deblokkeren
worden administratiekosten a € 25,- in rekening gebracht. Daarnaast gelden onverkort
de Algemene Leveringsvoorwaarden van de stichting Leesonderwijs.
13. Blokkering wegens niet betalen ontslaat de school niet van de betalingsverplichting, ook niet
over de lopende periode.
14. Beëindigen van de licentie kan door een bericht te sturen naar info@kijkenenkiezen.nl.
Beëindiging kan voor het verstrijken van de periode van 12 maanden, met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 dagen. Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met
12 maanden. De gegevens blijven beschikbaar tot het kwartaal waarin het basisbedrag weer
vereist zou zijn. Op de eerste dag van dat kwartaal wordt de licentie en het account opgeheven.
Leerling-resultaten worden dan vernietigd.
15. De stichting Leesonderwijs ic. Kijken en Kiezen doet zijn uiterste best voor een optimale up-time.
Het is echter mogelijk dat door storingen (binnen het programma, bij de partij die de applicatie
host danwel bij andere partijen die voor het Internet-verkeer zorg dragen) storingen optreden.
De stichting Leesonderwijs is niet aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade,
voortvloeiend uit het gebruik van Kijken en Kiezen.
16. In geval van misbruik door de gebruiker van het systeem is de stichting Leesonderwijs gerechtigd
de licentie per direct op te heffen, zonder restitutie van reeds ontvangen betalingen.
17. Op het gebruik van Kijken en Kiezen zijn – voor zover niet hierboven nader gespecificeerd – de
Algemene Voorwaarden van de stichting Leesonderwijs van toepassing. Wij zenden u op verzoek
graag een kopie daarvan.
Stichting Leesonderwijs
5 maart 2018
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