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Gebruiksovereenkomst Taakberekening PO 
Met de aanschaf van de sleutelcode voor de applicatie Taakberekening PO verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze 
overeenkomst. 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

Gebruiker - de natuurlijke persoon met wie Taakberekening PO deze gebruiksovereenkomst gesloten heeft. 

Taakberekening PO -  De Excel-applicatie (Excelwerkmap), voorts te noemen ‘de applicatie’, en tevens de handelsnaam van de 
softwareontwikkelaar en leverancier, ingeschreven in het handelsregister Alkmaar 66412803 

Demo - De van de website TaakberekeningPO.nl te downloaden nietgeactiveerde applicatie. 

 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst 

2.1 Het gebruiksrecht geldt vanaf het moment van ontvangst van de activeringscode. 

2.2 Het gebruiksrecht wordt niet stilzwijgend verlengd; de sleutelcode voor de applicatie kan ieder jaar opnieuw besteld worden. 

2.3 De applicatie accepteert geen invoer van data die buiten de periode liggen tussen 1 augustus van het eerstgenoemde schooljaar tot 1 
oktober van het tweede genoemde schooljaar waarvoor de applicatie bedoeld is. 

 

Artikel 3 Betaling factuur en vergoedingen 

3.1 De gebruiker is behalve de jaarlijkse éénmalige aanschafkosten geen verdere vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de applicatie. 

3.2 De betalingstermijn voor de ontvangen factuur is twee weken gerekend vanaf de factuurdatum. 

3.3 De factuur wordt automatisch aangemaakt en voldoet aan alle wettelijke eisen. Indien de gebruiker ten aanzien van de factuur 
aanvullende eisen stelt dient de gebruiker deze aan te leveren. Voor een apart opgemaakte factuur wordt € 7,50 administratiekosten in 
rekening gebracht. 

 

Artikel 4. Gebruiksrecht 

4.1 De gebruiker heeft het recht de applicatie te gebruiken met inachtneming van het gestelde in deze overeenkomst. 

4.2 De applicatie is een Excel-applicatie die alleen volledig bruikbaar is op een Windowscomputer of Windowslaptop waarop de 
Windowsversie van MS Office Excel of de bureaubladversie van Windows Office 365 is geïnstalleerd. 

4.3 Het is de gebruiker toegestaan: 

bij een bestuursbestelling: de applicatie, die na activatie voorzien is van de onuitwisbare naam van het bestuur, op een onbeperkt aantal 
computers op te slaan en te gebruiken op het bestuurskantoor en alle scholen die onder dit bestuur ressorteren, alsmede op de computers 
van alle medewerkers binnen dit bestuur voor zover dit in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden noodzakelijk is, ten behoeve 
van de taakberekeningen van de medewerkers op deze scholen. 

bij een schoolbestelling: de applicatie, die na activatie voorzien is van de onuitwisbare naam van de school, op een onbeperkt aantal 
computers binnen de school op te slaan en te gebruiken, alsmede op de computers van alle medewerkers van de school voor zover dit in het 
kader van de uitoefening van hun werkzaamheden noodzakelijk is, ten behoeve van de taakberekeningen van de medewerkers op deze school. 

4.4 Het is de gebruiker en alle in artikel 4.3 genoemde medewerkers niet toegestaan: 

a. de geactiveerde applicatie anders te gebruiken dan in het kader van deze overeenkomst; 

b. de geactiveerde applicatie beschikbaar te stellen aan derden; 

c. inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de applicatie, in de ruimste zin van het woord (ontsleuteling, 
reversed ingeneering etc.). 
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Artikel 5. Ontwikkeling en updates 

5.1 Een door wijzigingen in de CAO-PO veroorzaakte majeure tussentijdse noodzakelijke aanpassing  van de applicatie binnen de in artikel 2 
bepaalde gebruikstermijn, geeft de gebruiker, met inachtneming van het gestelde in artikel 5.4, het recht op een gratis update. De beschikbare 
update wordt op de website geplaatst en kan door de gebruiker worden gedownload.  

5.2 De gebruiker kan nimmer vergoeding van kosten vorderen die voortvloeien uit het in gebruik nemen van een update en eventuele daaruit 
voor de gebruiker voortvloeiende werkzaamheden en/of kosten. 

5.3 Wanneer Taakberekening PO in gebreke blijft om binnen een redelijke termijn een voor de juiste berekening noodzakelijke majeure update 
te verschaffen en artikel 5.4 niet van toepassing is, heeft de gebruiker recht op terugbetaling van de aanschafkosten onder gelijktijdige 
ontbinding van deze overeenkomst. 

5.4 Indien binnen vier maanden voorafgaande aan de ingangsdatum (1 oktober) van het (eerste) berekeningsschooljaar van de applicatie, een 
CAO-wijziging een majeure update noodzakelijk zou maken, vervalt het gestelde in artikel 5.3. 

5.5 Na constatering door de gebruiker of Taakberekening PO van een softwarefout, heeft de gebruiker recht op een gratis update waarin de 
fout hersteld is. Wanneer deze update niet binnen een redelijke termijn geleverd kan worden, heeft de gebruiker recht op terugbetaling van 
de aanschafkosten onder gelijktijdige ontbinding van deze overeenkomst. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1 Taakberekening PO stelt zich niet garant voor een goede werking van de applicatie op een niet-Windowsplatform.  

6.2 De gebruiker aanvaardt de in de handleiding en op de website beschreven berekeningswijzen en vrijwaart Taakberekening PO voor alle 
aanspraken ter zake van vergoeding van schade of kosten voortvloeiende uit de resultaten van deze beschreven berekeningswijzen. 

6.3 Taakberekening PO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van softwarefouten in de applicatie.  

6.4 Taakberekening PO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van de applicatie. 

6.5 Taakberekening PO is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de applicatie (te weten de werkmap en de afzonderlijke werkbladen) en 
de gevolgen daarvan, die zijn ontstaan door ontoelaatbaar en/of onoordeelkundig gebruik en/of het verrichten van handelingen welke in de 
handleiding worden afgeraden. 

 

Artikel 7. Overdracht van rechten 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn door de gebruiker, noch door alle overige in artikel 4.3 genoemde 
medewerkers, geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Alle auteursrechten, handelsnamen, beeldmerken en alle overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, 
waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van knowhow, terzake van de door Taakberekening PO geleverde 
software, komen uitsluitend toe aan Taakberekening PO. 

8.2 Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendom van Taakberekening PO te wijzigen, verwijderen of 
onherkenbaar te maken. 

 

Artikel 9. Demo 

De vanaf de website Taakberekening PO gratis te downloaden nietgeactiveerde applicatie(s) is (zijn) uitsluitend bedoeld als 
demonstratiemodel. Aan het gebruik ervan kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend zoals beschreven in deze 
gebruiksovereenkomst. 

 

Artikel 10. Privacybeleid 

 De door de gebruiker aan Taakberekening PO verstrekte contactgegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met derden; 
 De contactgegevens worden alleen voor eigen administratieve doeleinden in een offline database bewaard, welke niet toegankelijk 

is voor derden; 
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 Ingevulde planners die worden ingestuurd ter adstructie bij ondersteuningsvragen, worden na behandeling vernietigd; 
 De gegevens op deze ingevulde planners worden op geen enkele wijze bewaard of gedeeld met derden; 
 De gebruiker geeft toestemming voor het incidenteel ontvangen van informatie over Taakberekening PO per email; 
 De gebruiker kan deze toestemming op elk moment intrekken; 
 Taakberekening PO heeft in het kader van de AVG met de firma Hostnet gevestigd te Amsterdam (KVK-nr 34130993) een 

verwerkersovereenkomst gesloten welke is opgenomen in het verwerkingsregister. 

 

Artikel 11. Nederlands recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


