Algemene Voorwaarden 24 november 2013
Bij het gebruik van deze website gelden onderstaande voorwaarden:
- Om de spellen van Mijn Speellokaal te kunnen spelen is een internetverbinding en een actief inlogaccount noodzakelijk.
- Mijn Speellokaal kan zonder aankondiging vooraf gedeelten van de website aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen.
- Wij hebben aan tekst en vormgeving van deze website veel aandacht besteed. Wij kunnen niet garanderen dat alle informatie op deze
website volkomen volledig en correct is. Mijn Speellokaal kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, als u onverhoopt door het gebruik
van feitelijk onvolkomen informatie van deze website directe of indirecte schade lijdt.
- Uptime: 97%. Indien de up-time in een maand lager ligt heeft een licentiehouder recht op een percentage van het abonnementsgeld.
- Updates vallen buiten de uptime.
- Updates zullen op werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur worden verricht en gedurende het weekend.
- Indien een grote update plaats vindt, zullen licentiehouders hiervan op de hoogte worden gebracht.
- Per licentiehouder is er één e-mailadres waarmee contact onderhouden wordt. Vanaf dit e-mailadres kan gratis ondersteuning worden aangevraagd.
Op vragen wordt z.s.m. gereageerd, in ieder geval (buiten de schoolvakanties) uiterlijk binnen 5 werkdagen.
- Facturen worden via de mail verzonden en dienen binnen dertig dagen te worden betaald.
- Bij het niet nakomen van een betaling wordt na de tweede herinnering het schoolaccount definitief stopgezet.
- Een jaarabonnement loopt van augustus t/m juli. Indien gedurende het abonnementsjaar wordt ingestapt, wordt het eerste jaar naar rato betaald.
- Een abonnement wordt pas geactiveerd na de eerste betaling.
- Abonnementskosten kunnen elk jaar geïndexeerd worden, dit zal uiterlijk in mei bekend worden gemaakt.
- Het is niet toegestaan een abonnement of een gedeelte hiervan door te verkopen of op andere wijze openbaar te maken.
- Indien Mijn Speellokaal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mijn Speellokaal beperkt tot maximaal het
bedrag dat de klant aan Mijn Speellokaal heeft betaald.
- Door levering van diensten worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve
gebruiksrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, materialen,
bestanden, afbeeldingen e.d. berusten uitsluitend bij Mijn Speellokaal of bij haar licentiegever. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om
programmatuur, materialen, bestanden, afbeeldingen e.d. te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële
doeleinden te gebruiken, tenzij Mijn Speellokaal of haar licentiegever daar toestemming voor heeft gegeven.

