BIJLAGE 1 – LICENTIEVOORWAARDEN DE SCHOOLWEBWINKEL B.V.
1. Gebruikmaking lesmethode De Schoolwebwinkel
Bij De Schoolwebwinkel maken en beheren leerlingen zelf een webshop voor de school.
De deelnemende school maakt gebruik van de door De Schoolwebwinkel ontwikkelde elektronische
leeromgeving, lesstof met theorie en praktijkopdrachten, webshoptemplate en webshops-cms behorend bij De
Schoolwebwinkel, alles is voorzien van wettelijk verplichte SSL Certificaten ten behoeve van beveiliging van de
internetverbinding.
De inkomsten (opbrengst verkoop aangeboden producten en/of diensten) op de eigen schoolwebwinkel van de
deelnemende school wordt tijdelijk geborgd op de rekening van De Schoolwebwinkel BV bij Pay.nl, die als
stichting derden gelden het bedrag tijdelijk voor de school beheerd. Per kwartaal wordt de opbrengst van de
verkoop teruggeboekt naar de deelnemende school na aftrek van de administratie-fee voor het ontzorgen van de
deelnemende school met betrekking tot de kosten van online transacties. De deelnemende school keert zelf het
bedrag uit aan het door school gekozen goede doel.

2. Technische ondersteuning De Schoolwebwinkel
De Schoolwebwinkel B.V. draagt zorg voor de technische ondersteuning met betrekking tot de online
leeromgeving en de webwinkel van de deelnemende school.

Webwinkel: dit houdt in:
De bereikbaarheid van de webwinkel, het content management systeem (cms) van de schoolwebwinkel en de
daarbij behorende inloggegevens, voor deelnemende leerlingen en leerkrachten, bezoekers/klanten indien de
webwinkel live is.
Het functioneren van de webwinkel, het content management systeem (cms) van de webwinkel en het daarbij
behorende betaalsysteem, voor deelnemende leerlingen en leerkrachten en voor bezoekers/klanten indien de
webwinkel live is.

Online leeromgeving: dit houdt in:
De bereikbaarheid en het functioneren van de elektronische leeromgeving en de daarbij behorende inloggegevens voor deelnemende school aan De Schoolwebwinkel.
Het garantie niveau vanuit De Schoolwebwinkel B.V. is niet hoger dan het garantie niveau van de partij waarbij
De Schoolwebwinkel B.V. de hosting van de schoolwebwinkels en de elektronische leeromgeving heeft
ondergebracht. Verwezen wordt naar de voorwaarden van TransIP.
De Schoolwebwinkel is bereikbaar via info@schoolwebwinkel.nl en zal naar redelijkheid direct reageren op
technische problemen met betrekking tot de bereikbaarheid en het functioneren van de schoolwebwinkels en de
elektronische leeromgeving.
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