Gebruiksvoorwaarden
Op ieder gebruik van content en diensten van Edu’Actief zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing.
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Iedere gebruiker is verplicht om zijn of haar eigen naam op te geven bij het aanmaken van
accounts. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien een gebruiker de indruk heeft dat iemand
anders van zijn of haar account gebruik maakt, zal hij of zij dat onmiddellijk melden aan
Edu’Actief.
Het is niet toegestaan diensten van Edu’Actief beschikbaar te maken voor gebruik door
personen anders dan de klant van Edu’Actief en andere vooraf door Edu’Actief toegestane
gebruikers.
Iedere gebruiker dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur,
programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken
van programmatuur die door Edu’Actief wordt gehanteerd. De gebruiker is verantwoordelijk
voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn of haar eigen (computer)systemen.
Het is gebruikers niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van diensten van
Edu’Actief wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met
programmatuur die niet door Edu’Actief ter beschikking is gesteld, tenzij Edu’Actief hiervoor
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van
programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig
vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen,
noch om Ddos attacks te versturen.
De gebruiker is bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor door hem of haar geplaatste content
bij content en diensten van Edu’Actief. De gebruiker garandeert dat hij of zij bevoegd is deze
content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. De gebruiker
vrijwaart Edu’Actief van aanspraken van derden in dat verband. Edu’Actief kan niet worden
aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door de gebruiker zelf geplaatste content.
Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend,
bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd
met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme,
vooroordelen, pesten en intimideren zijn niet toegestaan.
Bij het eindigen van het gebruiksrecht op content en diensten van Edu’Actief krijgt de
gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar eigen content, evenals antwoorden op opdrachten
en notities, als een PDF per e-mail toegestuurd te krijgen. De gebruiker zal hier zelf om
verzoeken.
Indien een gebruiker in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, is Edu’Actief bevoegd
door de gebruiker geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account van de
gebruiker voor het gebruik van diensten van Edu’Actief met onmiddellijke ingang op te
schorten, onverminderd het recht van Edu’Actief om de door of in verband met de bedoelde
overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de gebruiker te verhalen.
Edu’Actief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het
account.
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