Licentieovereenkomst Onderbouwdonline
Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan een koopovereenkomst te willen sluiten.
De koopovereenkomst is definitief, zodra de betaling is ontvangen. In de eventueel tussenliggende
periode wordt de prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling op de aankoopnota niet
verhoogd. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u per mail een aankoopnota (factuur), tevens
bevestiging van uw bestelling. Het bestelde product zal dan z.s.m. aan u worden geleverd.
Betalingswijze eenmalige kosten
Na ontvangst van uw bestelling wordt de licentieovereenkomst in orde gemaakt. Vanuit Klassewerk
nemen wij contact op met de school. De eenmalige kosten voor de licentieovereenkomst worden
vervolgens doorbelast aan de school.
De betalingstermijn is 14 dagen.
Betalingswijze jaarlijkse kosten.
Elk jaar wordt er op basis van de ingevoerde leerlingen een licentiebedrag per leerling betaald met
een minimumbedrag van 49,50 excl. 21% BTW, op basis van 10 leerlingen. Deze factuur ontvangt u
in januari. De licentie is dan weer een jaar geldig tot de maand januari van het daaropvolgende jaar.
Wanneer de licentiekosten niet aan KlasseWerk worden betaald behouden wij ons het recht voor uw
licentie tijdelijk af te sluiten. Dat wil zeggen dat uw gegevens wel bewaard blijven maar dat u zelf geen
toegang meer heeft. Wanneer de rekening dan alsnog wordt betaald wordt de licentie weer
opengesteld.
ParnasSys koppeling
Voor klanten van Parnassys hebben wij een koppeling. De kosten worden jaarlijks in januari in
rekening gebracht. De zichtbaarheid in Parnassys is niet de verantwoordelijkheid van KlasseWerk.
Mochten de gegevens die wij dagelijks verzenden NIET worden weergegeven in ParnasSys dan dient
u dit bij ParnasSys te melden.

Bewaren van leerlinggegevens en privacy
De leeropbrengsten en leerlinggegevens worden bewaard in onderbouwdonline totdat de leerlingen
naar groep 3 gaan. Het bewaren van de leerlinggegevens moet de school zelf verzorgen.
Het beheren van de wachtwoorden gaat via het hoofdaccount. Wachtwoorden van leerkrachten zijn
hier terug te vinden. Leerkrachten kunnen geen wachtwoorden opvragen bij KlasseWerk.

Drs. Simone C. de Groot-Haven

