
Algemene voorwaarden  
voor het gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl 

 
 
Artikel 1 Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders 
blijkt: 
a. Nationaal Onderwijsmuseum: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 

Nationaal Onderwijsmuseum gevestigd aan de Burgemeester de Raadtsingel 97 
te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 
41130319; 

b. onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling die met het Nationaal 
Onderwijsmuseum een overeenkomst is aangegaan;  

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen het Nationaal Onderwijsmuseum en de 
onderwijsinstelling tot het gebruiken van MijnSchoolIsUniek.nl; 

d. MijnSchoolIsUniek.nl: de online dienst die het Nationaal Onderwijsmuseum via 
de website aan de onderwijsinstelling ter beschikking stelt; 

e. website: de website www.mijnschoolisuniek.nl die door het Nationaal 
Onderwijsmuseum wordt beheerd; 

f. content: de content die de onderwijsinstelling op de website plaatst, zoals foto’s 
en video’s; 

g. account: het account van de onderwijsinstelling op de website. 
 

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op het 

gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl door de onderwijsinstelling. 
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 

deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de onderwijsinstelling 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn 

of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft het Nationaal 
Onderwijsmuseum het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de 
onderwijsinstelling niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo 
dicht mogelijk benadert. 

2.5 Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft het recht deze algemene voorwaarden 
eenzijdig te wijzigen. De onderwijsinstelling wordt waar mogelijk ten minste 1 maand 
van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden. 

2.6 Indien het Nationaal Onderwijsmuseum niet steeds strikte naleving van deze 
algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet 
van toepassing zijn, of dat het Nationaal Onderwijsmuseum in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 
deze algemene voorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 3 Registratie en account 
3.1 De overeenkomst komst tot stand nadat de onderwijsinstelling zich succesvol heeft 

geregistreerd op de website. Het aanmaken van een account is gratis.  
3.2 Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de onderwijsinstelling heeft 

aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 
3.3 Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt het Nationaal Onderwijsmuseum de 

onderwijsinstelling onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie. 

http://www.mijnschoolisuniek.nl/


3.4 De onderwijsinstelling verbindt zich ertoe bij de registratie haar correcte naam, 
contactpersoon, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. 

3.5 Het is de onderwijsinstelling niet toegestaan meerdere accounts aan te maken, 
zonder de voorafgaande toestemming van het Nationaal Onderwijsmuseum. 

3.6 Het is de onderwijsinstelling niet toegestaan in te loggen op een account van een 
andere gebruiker van MijnSchoolIsUniek.nl of zich voor te doen als een ander. 

3.7 Na de registratie kan de onderwijsinstelling content plaatsen op de website. 
3.8 De onderwijsinstelling is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn 

inloggegevens. De onderwijsinstelling dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor 
zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan 
derden. 

3.9 De onderwijsinstelling is verplicht, indien zich wijzigingen in haar gegevens dan wel 
omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via haar account aan het 
Nationaal Onderwijsmuseum door te geven. 

3.10 Indien de onderwijsinstelling in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de 
overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig 
jegens het Nationaal Onderwijsmuseum handelt, dan is de onderwijsinstelling 
aansprakelijk voor alle schade die het Nationaal Onderwijsmuseum daardoor lijdt en 
is het Nationaal Onderwijsmuseum gerechtigd de onderwijsinstelling de toegang tot 
MijnSchoolIsUniek.nl te ontzeggen en/of het account van de onderwijsinstelling te 
blokkeren en/of de content van de website te verwijderen. De onderwijsinstelling 
wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. 
 

Artikel 4 Fair use 
4.1 Het is niet toegestaan om van MijnSchoolIsUniek.nl gebruik te maken op een manier 

die andere gebruikers van MijnSchoolIsUniek.nl zou kunnen hinderen of anderszins 
het goed functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet 
toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking 
van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van 
de website gebruik te maken. 
 

Artikel 5 Website 
5.1 Het Nationaal Onderwijsmuseum is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de 

website tijdelijk buiten gebruik te stellen. 
5.2 Het Nationaal Onderwijsmuseum kan zonder aankondiging wijzigingen in elk 

onderdeel van de website aanbrengen. 
5.3 Het Nationaal Onderwijsmuseum kan op ieder moment besluiten haar 

dienstverlening te beëindigen. 
 
Artikel 6 Verplichtingen van de onderwijsinstelling 
6.1 De onderwijsinstelling zal geen content met gebruikmaking van de website 

verspreiden die: 
a. in strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving; 
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels 

die gelden op het internet; 
c. de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt; 
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen; 
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte 

van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, gewelddadige, 
racistische, opruiende, haatdragende, seksueel getinte foto’s, video’s of overige 
uitingen; 

f. vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt, zoals maar zeker niet 
beperkt tot, privé gegevens van natuurlijke personen. 

6.2 Het is niet toegestaan: 



a. foto’s of video’s van herkenbare personen op de website te plaatsen die voor die 
plaatsing geen toestemming hebben gegeven; 

b. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden; 
c. met gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl natuurlijke personen of rechtspersonen te 

stalken, pesten, uit te schelden, te bedreigen, lastig te vallen, belachelijk te 
maken of te intimideren; 

d. MijnSchoolIsUniek.nl te gebruiken voor illegale activiteiten. 
6.3 De onderwijsinstelling is verplicht MijnSchoolIsUniek.nl enkel te gebruiken in 

overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 
6.4 Het is de onderwijsinstelling niet toegestaan MijnSchoolIsUniek.nl voor een ander 

doel te gebruiken dan waarvoor MijnSchoolIsUniek.nl aan de onderwijsinstelling ter 
beschikking is gesteld. 

6.5 Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft het recht om content van de website te 
verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website. 

 
Artikel 7 Vrijwaring 
7.1 De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de content die zij plaatst. De 

onderwijsinstelling vrijwaart het Nationaal Onderwijsmuseum voor alle aanspraken 
van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met het 
plaatsen van content op de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de 
onderwijsinstelling op verzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum voor eigen 
rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin het Nationaal 
Onderwijsmuseum door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal 
ondersteunen, en dat de onderwijsinstelling alle schade en kosten zal vergoeden, 
die samenhangen met zulke aanspraken van derden. 

7.2 De onderwijsinstelling vrijwaart het Nationaal Onderwijsmuseum voor aanspraken 
van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 
onderwijsinstelling geplaatste content. 
 

Artikel 8 Licentie op content 
8.1 Middels het plaatsen van content op de website verleent de onderwijsinstelling aan 

het Nationaal Onderwijsmuseum een wereldwijde en niet-opzegbare licentie om de 
content te gebruiken binnen de kaders van en in overeenstemming met de 
werkzaamheden en doelstellingen van het Nationaal Onderwijsmuseum, zoals het, 
op welke wijze dan ook, tentoonstellen van de content in haar museum. 
 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten 
9.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot MijnSchoolIsUniek.nl, de 

website, de programmatuur en waar het door het Nationaal Onderwijsmuseum aan 
de onderwijsinstelling verstrekte gegevens betreft, verblijft bij het Nationaal 
Onderwijsmuseum of bij haar licentiegever(s). Het is de onderwijsinstelling niet 
toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te 
kopiëren. 

9.2 De onderwijsinstelling verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de 
intellectuele eigendomsrechten van het Nationaal Onderwijsmuseum. 

 
Artikel 10 Aansprakelijkheid en verjaring 

10.1 Het Nationaal Onderwijsmuseum kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid 
van de website, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens 
en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website 
kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt 
aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of 
stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. 

10.2 Het Nationaal Onderwijsmuseum kan niet gehouden worden tot het vergoeden van 
enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 



a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen 
en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van 
deze algemene voorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de onderwijsinstelling, diens ondergeschikten, dan 
wel andere personen, die door of vanwege de onderwijsinstelling te werk zijn 
gesteld. 

10.3 Het Nationaal Onderwijsmuseum garandeert niet dat de website vrij is van storingen. 
De onderwijsinstelling erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door 
diverse redenen. Het Nationaal Onderwijsmuseum is niet aansprakelijk voor schade 
die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de website. 

10.4 Het gebruik van de website geschiedt voor risico van de onderwijsinstelling. Het 
Nationaal Onderwijsmuseum staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van 
de website voor welk doel of gebruik dan ook. 

10.5 Het Nationaal Onderwijsmuseum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard 
ook, doordat het Nationaal Onderwijsmuseum is uitgegaan van door de 
onderwijsinstelling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

10.6 Het Nationaal Onderwijsmuseum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor het verlies van door de onderwijsinstelling toegepaste inlogcodes. Het 
Nationaal Onderwijsmuseum kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden 
gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de 
onderwijsinstelling. Constateert de onderwijsinstelling dat ongeautoriseerde derden 
gebruik maken van haar inlogcodes, dan dient zij het Nationaal Onderwijsmuseum 
daarvan onverwijld in kennis te stellen. 

10.7 Het Nationaal Onderwijsmuseum is niet aansprakelijk voor de schade die is 
veroorzaakt door hackers. 

10.8 MijnSchoolIsUniek.nl is niet bedoeld als een back-up dienst, derhalve kan het 
Nationaal Onderwijsmuseum niet verantwoordelijk worden gesteld voor dataverlies. 

10.9 Het Nationaal Onderwijsmuseum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of 
gevolgschade, daaronder begrepen gemiste omzet, reputatieschade, gemiste 
besparingen en opgelegde boetes. 

10.10 Indien het Nationaal Onderwijsmuseum aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid van het Nationaal Onderwijsmuseum beperkt tot 
het bedrag van de door de verzekeraar van het Nationaal Onderwijsmuseum gedane 
uitkering.  

10.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van het Nationaal Onderwijsmuseum. 

10.12 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de onderwijsinstelling uit welken 
hoofde ook jegens het Nationaal Onderwijsmuseum vervallen in ieder geval na het 
verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de 
onderwijsinstelling deze rechten en/of bevoegdheden jegens het Nationaal 
Onderwijsmuseum kan aanwenden. 
 

Artikel 11 Overmacht 
11.1 Het Nationaal Onderwijsmuseum is niet gehouden tot het nakomen van een of meer 

verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van 
overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare 
tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend 
beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere 
telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de 
diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme 
en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of 
computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop het 
Nationaal Onderwijsmuseum geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 
 



Artikel 12 Beveiliging 
12.1 Het Nationaal Onderwijsmuseum spant zich in om haar systemen en de website te 

beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het 
is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van 
gegevens volledig uit te sluiten. Het Nationaal Onderwijsmuseum aanvaardt geen 
aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens 
alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden 
gebruikt. 

 
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op het gebruik van MijnSchoolIsUniek.nl en op de overeenkomst tussen de 
onderwijsinstelling en het Nationaal Onderwijsmuseum is Nederlands recht van 
toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen de onderwijsinstelling en het Nationaal Onderwijsmuseum 
zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen 
wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van het Nationaal Onderwijsmuseum is 
gelegen.  

 
 

 
 

 
 

 
 


