
BIJLAGE 2: AFSPRAKEN ICT 

Deze afspraken zijn bedoeld voor alle leerlingen en bevat de voorwaarden waaronder ze 

van de netwerkfaciliteiten op school gebruik kunnen maken. 

1. WELKE NETWERKFACILITEITEN STAAN TER BESCHIKKING VAN DE LEERLING? 

De apparatuur in (PC-)klassen en OLC’s1. 

Hieronder verstaan we PC’s, laptops, beamers en alle randapparatuur zoals muizen, 

koptelefoons, luidsprekers, printers, scanners, digitale camera, … 

Faciliteiten zoals 

● een gebruikersnaam met wachtwoord die toegang verleent tot het schoolnetwerk; 

● een Smartschool-gebruikersnaam met wachtwoord; 

● een google-account Smartschool-gebruikersnaam@bernardusscholen.be 

● daaraan gekoppeld onbeperkte schijfruimte in Google cloud voor eigen 

schoolgebonden documenten. 

● verschillende geïnstalleerde softwarepakketten; 

● toegang tot internet. 

2. ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN DEZE NETWERKFACILITEITEN 

GEBRUIKT WORDEN? 

Algemeen: het gebruik ervan is enkel bedoeld voor schooldoeleinden en veronderstelt het 

nodige respect. 

Meer specifiek, ten aanzien van de apparatuur 

● er wordt met zorg omgegaan met de apparatuur zodat er geen schade wordt 

aangebracht. Dit is van groot belang bij het transport van materiaal; 

● er wordt niets ontvreemd; 

● er wordt niet gegeten noch gedronken bij de apparatuur. 

Wat betreft de andere faciliteiten: 

● gebruikersnaam en Smartschool-account met bijhorend wachtwoord zijn persoonlijk 

en worden niet doorgegeven aan anderen. 

De leerling houdt zich aan de netiquette (of gewenst internetgedrag). Dit wil o.a. zeggen 

dat: 

● de digitale communicatie met leerkrachten in een correcte taal gebeurt; 

● er geen pornografische, racistische of andere onacceptabele websites bezocht worden, 

noch bestanden met dergelijke inhoud gedownload worden. 

De leerling zorgt ervoor dat hij geen virussen verspreidt (bijv. door gebruik van eigen 

besmette externe media zoals USB-stick, CD-rom ... of via e-mail). 

De leerling installeert geen programma’s. 

De leerling gaat niet nodeloos berichten versturen met als doel het netwerk te belasten.  

De leerling stoort een andere gebruiker niet. 

De leerling breekt niet in in de server (m.a.w. hackt niet). 

Er worden geen spelletjes gespeeld en er wordt niet gechat. 

De leerling maakt geen verbinding met het netwerk d.m.v. eigen apparatuur (smartphone, 

tablet, pc,…) zonder de toestemming van de leerkracht/ict-coördinator/directie. 

 
1 OLC of Open Leercentrum, enkel voor Bernarduscollege 



Er kunnen in geen geval eigen documenten bewaard worden op de pc’s of bestandsserver 

van het leerlingennetwerk. Tijdelijk, lokaal bewaarde documenten worden na het afmelden 

verwijderd. 

3. WAT BIJ MISBRUIK VAN DEZE NETWERKFACILITEITEN, D.I. HET SCHENDEN 

VAN BOVENSTAANDE VOORWAARDEN? 

Meldpunt voor elk misbruik is het OLC2. Daar spreekt men de ICT-coördinator of de OLC-

beheerder aan, verder kortweg “beheerder” genoemd. Dit kan eventueel ook via de 

leerkracht als tussenpersoon. 

De beheerder beschikt over middelen om misbruik te constateren: 

● op de server worden allerlei digitale logbestanden bijgehouden waarmee gedragingen 

op het schoolnetwerk kunnen achterhaald worden,  

● de beheerder kan indien nodig de inhoud van de persoonlijke schijfruimte controleren. 

In geval van misbruik kan een sanctie volgen. De directie, in samenspraak met de 

beheerder, zal deze sanctie bepalen. Mogelijke sancties zijn: 

● de toegang ontzeggen van de betrokken leerling tot de netwerkfaciliteiten gedurende 

een zekere tijd, 

● strafstudie, 

● vergoeding van aangebrachte schade. 

4. DE FUNCTIE VAN HET OLC2  

Zoals hierboven reeds gesteld fungeert het OLC2 als centraal meldpunt voor misbruiken 

maar de functie ervan is veel ruimer. 

Men kan in het OLC2 terecht voor: 

● het werken aan een taak tijdens de middagpauze mits toelating van de leerkracht via 

een beschrijving met paraaf in de agenda; 

● het opvragen van persoonlijke gegevens (gebruikersnamen, wachtwoorden), het 

eventueel wijzigen ervan en het bijvragen van schijfruimte; 

● het ontgrendelen van laptops wanneer een vorige gebruiker niet correct heeft 

afgemeld; 

● het afdrukken van documenten (aan 4 eurocent per blad); 

● het melden van schade, ontbrekend materiaal, defecten, software die niet werkt ...; 

● het ontlenen van materiaal voor schooldoeleinden. 

5. REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE COMPUTERKLASSEN 

Leerlingen betreden of blijven nooit alleen in een computerlokaal zonder begeleiding. 

Leerlingen hebben een vaste plaats. De leerkracht houdt bij op welke plaats welke leerling 

heeft plaatsgenomen. Voor klassen die regelmatig in bepaalde computerlokalen les 

hebben, maakt de leerkracht een vast schema op. Voor klassen die slechts sporadisch 

gebruik maken van een computerklas, kan men de leerlingen laten plaatsnemen bij de 

computer met het nummer dat overeenstemt met het eigen klasnummer. 

De leerlingen zullen gebreken of zichtbare schade onmiddellijk (bij het begin van de les) 

melden aan de verantwoordelijke leerkracht. 

Na ieder lesuur worden de computers door iedere leerling afzonderlijk afgemeld. De 

verantwoordelijke leerkracht zal erop toezien dat dit op een correcte manier gebeurt. 

Op het einde van de dag, wanneer de computers niet meer door anderen gebruikt worden, 

zal de leerling zijn computer volledig afsluiten. Op dit moment wordt eveneens het scherm 

uitgeschakeld. De verantwoordelijke leerkracht zal erop toezien dat dit op een correcte 

manier gebeurt. 



De verantwoordelijke leerkracht die als laatste het computerlokaal verlaat, zal zorgen dat 

de elektriciteitsvoorziening van de computers wordt uitgeschakeld door de hoofdschakelaar 

uit te zetten. 

Alle bestanden en mappen worden correct geplaatst in de mappenstructuur op het netwerk 

en binnen Smartschool. Foutief geplaatste bestanden en mappen alsook persoonlijke 

bestanden worden systematisch verwijderd. 

Leerlingen werken enkel met de bestanden en mappen van het netwerk, voeren slechts de 

handelingen uit die door de leerkracht worden opgelegd en/of toegestaan. Leerlingen 

mogen de bestanden en mappen van andere leerlingen niet wijzigen of wissen. 

Gegevens opgeslagen op het schoolnetwerk, binnen Smartschool of op andere 

informatiedragers zijn steeds toegankelijk voor leerkrachten, ICT-coördinator en directie. 

Leerlingen kunnen zich niet beroepen op het recht op privacy om bepaalde gegevens niet 

te laten zien. 

Logboekgegevens van servers, pc's en Smartschool worden ter controle gebruikt. 

Er wordt enkel nieuwe software op de pc's geïnstalleerd met de toestemming en onder 

toezicht van de ICT-coördinator. 

Er wordt geen software gedownload. Dit kan enkel met de toestemming en onder toezicht 

van de ICT-coördinator. 

Het is niet toegelaten om de hardware (pc's, toetsenborden, muizen, printers, beamers,...) 

af te koppelen of te verplaatsen. Spreek hiervoor de ICT-coördinator aan. 

Leerlingen melden een defect dadelijk aan hun leerkracht. Geen enkele leerling - hoe 

deskundig ook - onderneemt iets op eigen houtje. 

Het bekijken van porno, racistische of andere discriminerende websites is verboden. Als bij 

toeval toch dergelijke beelden of berichten worden opgeroepen, wordt dit onmiddellijk aan 

de leerkracht gemeld. 

Elke toepassing die de leerling realiseert - voor zichzelf of ten opzichte van derden - in 

verband met school of met kennis die via de school kan verworven zijn, is vrij van 

pornografische, racistische, gewelddadige of mensonterende inhoud. Ze beantwoordt aan 

alle elementen van de wet op de privacy en van de wet op het auteursrecht. Ze bevat geen 

informatie die kan beledigen, kwetsen of schade berokkenen. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor berichten die via het 

schoolnetwerk verstuurd worden. 

Bij opzettelijke schade van de apparatuur kunnen de financiële gevolgen op de leerlingen 

verhaald worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de ICT-coördinator en de directie. 

Onder opzettelijke schade wordt onder andere verstaan: het wijzigen van en/of schade 

toebrengen (graffiti inbegrepen) aan de hardware, het opzettelijk besmetten van het 

systeem met virussen, het wissen of wijzigingen van instellingen en van de software,... 

Bij overtreding kan de leerling tijdelijk gebruik van de computerinfrastructuur, internet of 

Smartschool worden ontzegd (ook tijdens de informaticalessen) Desgevallend hoort de 

directie de leerling en neemt hieromtrent een definitieve beslissing. 

Wie de infrastructuur gebruikt, kent en aanvaardt de bovenstaande richtlijnen. 

6. EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SMARTSCHOOL 

Gebruikersovereenkomst 

Over Smartschool 

Smartschool is een verzameling van unieke toepassingen voor het onderwijs die 

geïntegreerd werden in één veilige omgeving. Het platform Smartschool is een 

creatie van: 



Smartbit B.V.B.A.  (Hierna “Smartbit” genoemd), Hoogstraat 13, B-3670 Meeuwen, 

België / BTW: BE-0479.803.174 

Wij beantwoorden graag uw vragen en/of opmerkingen omtrent Smartschool. Ons 

contacteren kan steeds op info@Smartschool.be. 

6.1 WAAROM DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST 

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals 

bepaald in onze Gebruikersovereenkomst (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Onder 

Platform verstaat men de webapplicatie en de verschillende modules, add-ons en apps (Zie 

verder “Functionaliteiten”) die Smartbit aanbiedt. Als Gebruiker krijg je niet automatisch 

toegang tot alle functionaliteiten van het Platform. Zodra we verwijzen naar onze 

Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar ons Privacybeleid en onze Cookie 

Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan. 

Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons Smartbit als voor jou als Gebruiker. Je bent 

reeds een “Gebruiker” (Verder ook “Je” of “U” genoemd) zodra je toegang krijgt tot jouw 

gebruikersprofiel en telkens je gebruik maakt van het Platform. Door het gebruik erken en 

aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van 

toepassing zijn. 

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze 

afwijkingen door alle partijen aanvaard en schriftelijk vastgelegd zijn. Deze afwijkingen 

zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben 

en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden. 

In de meeste gevallen maak je gebruik van ons Platform omwille van jouw verhouding met 

een School of een andere juridische entiteit. Deze School of juridische entiteit is de 

uiteindelijke Licentienemer van deze software hetgeen bepalend is voor de verdere 

gebruiksrechten op de software. Dat deze onderlinge verhoudingen bestaan doet geen 

afbreuk aan het bindende karakter van deze Gebruikersovereenkomst. 

6.2  EEN EIGEN GEBRUIKSRECHT … 

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het 

Platform en de inhoud (kortweg: Gebruiksrecht). De werkelijke omvang van het 

Gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht 

wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-

overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform, de 

onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over 

te dragen of in licentie te geven. 

Het Gebruiksrecht omvat eveneens het recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. 

Om een goede weergave van deze inhoud te garanderen verschaft de Gebruiker aan 

Smartbit een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te 

gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is 

om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle 

types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in 

“artikel 9. Intellectuele Eigendom”. 

6.3  … NA CREATIE VAN EEN GEBRUIKERSPROFIEL 

Je krijgt pas toegang tot ons Platform na de aanmaak van een Gebruikersprofiel door 

middel van onze registratieprocedure. De Gebruiker moet een correct, waarheidsgetrouw, 

actueel en volledig beeld weergeven bij deze registratieprocedure. Deze verplichting geldt 

zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is en blijft de 

uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) 

corrigeren of verwijderen. 

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het 

Gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder een uitdrukkelijke toestemming van 
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Smartbit. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die 

met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de 

confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het 

confidentiële karakter moet gemeld worden bij Smartbit zodat de nodige maatregelen 

kunnen worden getroffen. 

LET OP: Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te 

schenden. De aanmatiging van naam (artikel  231 Strafwetboek), Valsheid in informatica 

(artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 

453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk 

sanctioneerbare misdrijven. 

Smartbit houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt 

zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist 

wordt. Zie “artikel 7. Einde van het Gebruiksrecht”  voor meer informatie omtrent onze 

mogelijke handelingen. 

Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen 

verzamelen, bewaren en gebruiken voor de goede werking van het platform. Uiteraard kan 

je ervan op aan dat wij vertrouwelijkheid hoog in het vaandel dragen. Voor meer informatie 

verwijzen wij u graag door naar ons uitgebreid privacybeleid, zie 

http://www.Smartschool.be/privacybeleid. 

6.4  BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIKSRECHT 

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze 

Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen 

aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut 

verboden: 

● Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die 

gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men 

spiders, crawlers, keyloggers, robots  en gelijkaardige software verstaan, maar het 

blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde. 

● Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan 

de Gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of 

indirecte schade of hinder kan toebrengen. 

● Het is niet toegestaan het Platform en haar gegevens te gebruiken voor spamming, 

kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten. 

● Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken en/of overtuigen van politieke 

en/of religieuze overtuigingen. 

● Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen 

tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers. 

● Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken 

van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de 

aanmelding via een computer die fungeert als open proxy. 

● Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform kunnen wij absoluut niet 

tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat: 

● Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Iedere 

vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, 

beledigend, overdadig obsceen, (kinder-)pornografisch, aanstootgevend, racistisch 

en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als 

ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de 

geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te 

worden. 

● De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan 

toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke 

programmatuur  zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. 
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● Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of 

derden schendt. 

● Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van 

strafrechtelijk sanctioneerbare feiten. 

Smartschool kan niet gebruikt worden in het kader van (de promotie van) criminele 

activiteiten. Als Gebruiker ben je gewaarschuwd dat Smartbit alle benodigde medewerking 

zal verlenen aan de bevoegde instanties (Federale Computer Crime Unit) om een effectieve 

bestraffing te garanderen. Dit gaat van aangifte van criminele gedragingen tot aanbrengen 

van bewijslast waaronder onze aanwezige logboeken. 

6.5  HOE WIJ ONZE APPLICATIE AANBIEDEN 

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid 

U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor 

iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede 

werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Het betreffen 

maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen 

we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een 

inspanningsverbintenis. 

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen 

aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, 

schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht 

of een vreemde oorzaak. Wij bieden ons platform en de daarbij horende diensten aan op 

een ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie. 

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel 

of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in 

principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute 

voorwaarde. 

Inhoud op het platform 

De inhoud op ons Platform wordt zowel door Smartbit als door onze Gebruikers en 

geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. 

Het Platform bevat dus User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan 

de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en 

nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent 

de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform en zijn wij bijgevolg niet 

aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de 

informatie op het Platform. Het betreft een middelenverbintenis van Smartbit waarbij alle 

nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. Smartbit is niet verplicht om de inhoud 

voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori 

controles uit te voeren. 

De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst is ervoor 

verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina 

geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het 

Platform en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is. Stel dat bepaalde inhoud op ons 

Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een 

schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de 

beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen 

spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of 

verwijdering. 

6.6  DOWNLOADS EN VREEMDE LINKS 

Met ons Platform kunnen scholen en andere onderwijsinstellingen op een efficiëntere 

manier informatie verzamelen en verspreiden tussen de verschillende Gebruikers 

onderling. Hierdoor dragen ook wij bij tot een milieuvriendelijkere samenleving. Dit 



betekent bijgevolg dat ons Platform inhoud bevat die de Gebruiker kan downloaden. Wees 

steeds een kritische Gebruiker want iedere download van het Platform gebeurt steeds op 

eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is eveneens de 

verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle maatregelen te ondernemen die zijn veilige 

internetgebruik garanderen, zoals de installatie van antivirus-software. Wij zijn niet 

aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en 

het verdere gebruik van die data. 

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites 

of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch 

dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord 

gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde 

websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en 

de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan 

men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden 

niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden 

en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen. Het staat de Gebruiker in 

principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen, maar wij 

behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij 

een afdoende reden moeten aangeven. 

6.7  EINDE VAN HET GEBRUIKSRECHT 

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een bepaalde duur die bepaald wordt door de 

onderliggende verhoudingen tussen Smartbit en de Licentiehouder en/of de Licentiehouder 

en de Gebruiker. Zodra je als leerling of leerkracht afstudeert, stopt of verhuist naar een 

andere school zal jouw Gebruiksrecht en toegang tot het Platform automatisch een einde 

nemen. Deze beperking in de tijd geldt eveneens voor onze betalende dienstverlening. 

De Gebruiker kan zijn Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn 

gebruik hiervan stop te zetten en/of onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Dergelijke 

stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich 

mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet hij zijn recht 

uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Smartbit, per post 

of per e-mail aan info@Smartschool.be. Smartbit verbindt er zich toe binnen de 15 

werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. 

Smartbit behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien 

de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende 

verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen 

geaccepteerde internetgedragsregels. Smartbit behoudt een ruime keuzemarge omtrent 

het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die 

maatregel. Bijgevolg beschikt Smartbit over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of 

permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van 

een Gebruikersprofiel. 

Daarnaast kan Smartbit de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot 

functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. 

Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of 

kennisgeving indien de situatie dit vereist. Indien de Gebruiker van oordeel is dat Smartbit 

deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Smartbit deze argumenten 

meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen 

teniet te doen. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of 

schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen. 

De beëindiging en verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) 

verwijdering van alle toegevoegde inhoud betekenen. Smartbit is er niet toe gehouden 

deze inhoud gedurende een bepaalde periode gegarandeerd te bewaren. 
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6.8  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

Smartbit is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte 

contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar 

verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe 

schade die volgt uit de tekortkomingen dewelke nooit hoger kan zijn dan het bedrag 

waarvoor men de applicatie heeft aangekocht, met als absoluut maximum van €5. 

Smartbit is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge 

van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van 

gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de 

algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of 

mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief. 

Smartbit is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de 

Gebruiker of een derde indien Smartbit conform de Gebruikersvoorwaarden, Privacybeleid 

en Cookie Policy handelt. Smartbit sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van 

gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten 

uitdrukkelijk uit. 

Smartbit sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde 

dat deze aan Smartbit toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en 

dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke. 

Indien Smartbit door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk 

verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake 

zijn van overmacht. In dat geval is Smartbit niet gehouden haar verplichtingen jegens de 

andere partij na te komen. Smartbit is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor 

de duur van de overmacht. 

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele 

tekortkoming de aansprakelijkheid van Smartbit in het gedrang brengt en/of schade, 

verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Smartbit 

veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Smartbit van deze 

nadelige gevolgen te vrijwaren. 

6.9  INTELLECTUELE EIGENDOM 

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming 

wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende 

partijen, zijnde Smartbit en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime 

categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. 

Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, 

tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. 

Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het 

softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons Platform 

wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij 

vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te 

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de 

toestemming van de rechthebbende. 

Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt is verantwoordelijk voor de 

Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat 

zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele 

eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op 

vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven 

aan Smartbit. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van 

de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van 

intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen. 



6.10 ALGEMENE BEPALINGEN 

Wij behouden ons de vrijheid om ons Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde 

te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De Gebruiker van onze 

abonnementen kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit 

vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de 

Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot een schadevergoeding. 

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van 

deze Voorwaarden in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van 

de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om 

de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De 

titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus 

geen juridische waarde uit putten. 

Smartbit behoudt een zekere vrijheid met betrekking tot het afdwingen van de bepalingen 

uit de Voorwaarden. Indien de keuze wordt gemaakt om bepaalde bepalingen nog niet af 

te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze bepaling(en) steeds 

later worden afgedwongen. 

Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met 

de Belgische Wetgeving.  In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze 

overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een 

minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil 

voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een 

bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het 

arrondissement Limburg. 

 


