
ALGEMENE VOORWAARDEN BLAUWBOEK.NL - 16 MAART 2018 

 

Blauwboek.nl is een online platform waarop leerlingen (eind)examens kunnen oefenen op basis 

van toetsvragen die door docenten zijn geschreven. Aanbieder van Blauwboek.nl is  de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Waynesian Beheer BV, gevestigd te (6077 NB) 

Sint Odiliënberg, gemeente Roerdalen, aan de Reutjesweg 16, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 58555544 (verder: “Waynesian Beheer”). 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid  

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand komt 

tussen Waynesian Beheer en de natuurlijke persoon (verder: “de Gebruiker”) die zich registreert 

op Blauwboek.nl (verder: “de Website”). 

 

Artikel 2 - Gebruiker 

 

1. De Gebruiker gaat de overeenkomst aan met Waynesian Beheer door zich te registreren via het 

registratieformulier op de Website waarbij de Gebruiker expliciet akkoord gaat met de algemene 

voorwaarden. 

 

2. De Gebruiker verplicht zich ertoe om bij het registreren diens eigen (correcte) 

persoonsgegevens door te geven.  

 

3. De Gebruiker zal Waynesian Beheer onmiddellijk informeren over wijzigingen in diens 

persoonsgegevens, die voor Waynesian Beheer relevant (kunnen) zijn. 

 

4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om een account op naam van iemand anders aan te 

maken. Evenmin is het de Gebruiker toegestaan om een pseudoniem te gebruiken. 

 

5. Voor het geval de Gebruiker minderjarig is, verklaart de Gebruiker hierbij toestemming te 

hebben verkregen van diens wettelijke vertegenwoordiger(s) om de overeenkomst met 

Waynesian Beheer aan te gaan. 

 



6. Waynesian Beheer is bevoegd om bij overtreding van het bovenstaande het account te 

blokkeren en/of te verwijderen. 

 

Artikel 3 – Intellectuele eigendom 

 

1. De Gebruiker garandeert aan Waynesian Beheer te beschikken over alle intellectuele 

eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, van de te leveren bijdrage(n) aan de 

Website. 

 

2. Het is de Gebruiker zonder expliciete schriftelijke toestemming van Waynesian Beheer niet 

toegestaan om (onderdelen van) de Website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel 

dan ook te downloaden, te kopiëren, te verveelvoudigen en te verspreiden. 

 
3. Waynesian Beheer is zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd 

om bijdrage(n) op de Website te verwijderen. 

 

4. De Gebruiker vrijwaart Waynesian Beheer voor alle mogelijke aansprakelijkheden van derden, 

die verband houden met de overeenkomst. 

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheden 

 

1. Waynesian Beheer is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Gebruiker lijdt, die is 

ontstaan door opzet of grove schuld. Waynesian Beheer is niet aansprakelijk voor indirecte 

schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade en vertragingsschade. 

 

2. De aansprakelijkheid van Waynesian Beheer voor directe schade is in alle gevallen beperkt  tot 

de door de Gebruiker in het lopende kalenderjaar betaalde vergoedingen voor het gebruik van 

de Website, waaruit de aansprakelijkheid van Waynesian Beheer is voortgevloeid. 

 
Artikel 5 - Duur 

 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Gebruiker kan de overeenkomst 

op ieder moment, zonder opzegtermijn, beëindigen door zijn account te (laten) verwijderen.  

 

 



2. Waynesian Beheer is zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd 

om de toegang tot de Website (deels) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, 

het account tijdelijk of blijvend te verwijderen, in het bijzonder, doch niet limitatief, indien de 

Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 6 – Bescherming persoonsgegevens 

 

Op het gebruik van de Website zijn de privacyvoorwaarden van de Website van toepassing. 

Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Gebruikers worden 

verwerkt. De Website houdt zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Artikel 7 - Toepasselijk recht en geschillen  

 

1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands 

recht van toepassing. 

 

2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de plaats waar de statutaire zetel van Waynesian 

Beheer is gevestigd neemt kennis van geschillen tussen partijen, tenzij dit in strijd is met 

dwingend recht. Waynesian Beheer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke 

bevoegdheidsregels hanteren.  

 

3. De Gebruiker is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor 

zover hij niet in Nederland gevestigd is. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de 

Gebruiker geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats waar de statutaire zetel van 

Waynesian Beheer zich bevindt. 

 

Artikel 8 – Overige bepalingen 

 

Waynesian Beheer behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden 

eenzijdig aan te passen en/of aan te vullen. Waynesian Beheer vermeldt de actuele versie van 

de algemene voorwaarden op de Website. 


