Gebruiksvoorwaarden ZOOV+ - 15 augustus 2022
1. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van het werken met ZOOV+, onderdeel van
SCALIQ BV (KvK 81289588). Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere gebruiker
en ieder gebruiksmoment van ZOOV+.
Terminologie:
U, uw of klant: de persoon, het bedrijf of de instelling die toegang heeft gekregen tot ZOOV+
SCALIQ: SCALIQ BV, het bedrijf dat de testmaterialen ontwikkelt en ZOOV+ beheert
ZOOV+: Zie in het Onderwijs de OntwikkelingsVoorsprong+, online toegankelijk
screeningsinstrument voor basisscholen
2. Orders en betalingen
Bestellingen voor startlicenties en aanvragen voor ZOOV+, inclusief rapportages, zijn
afhankelijk van acceptatie door SCALIQ. Acceptatie is naar eigen goeddunken van SCALIQ
en in ieder geval afhankelijk van de juiste kwalificatie van de klant en de algemene
voorwaarden van SCALIQ. De aanschaf van de licentie voor het werken met ZOOV+ wordt
gelijktijdig gefactureerd met het eerste jaarabonnement. Een jaarabonnement is geldig van
15 augustus t/m 14 augustus en wordt stilzwijgend verlengd met een gelijke termijn indien
het abonnement niet tijdig (uiterlijk 13 augustus) is opgezegd. Facturatie vindt plaats bij
aankoop en vervolgens bij de start van ieder schooljaar. U stemt in met de op dat moment
geldende kosten voor het gebruik van ZOOV+. SCALIQ behoudt zich het recht voor de
prijzen eenzijdig te wijzigen. U gaat ermee akkoord de kosten voor het gebruik van ZOOV+
bij aanschaf en bij de start van ieder schooljaar te voldoen.
3. Toestemming voor persoonlijk account
Zolang uw account bij ZOOV+ actief blijft, verleent SCALIQ een persoonlijke,
niet-overdraagbare inlog bij het online platform. Deze omgeving kunt u gebruiken om
afnames klaar te zetten en rapportages van de klassen te downloaden. ZOOV+ geeft
toegang tot handleidingen en genereert op basis van uw ingevoerde gegevens rapporten.
Het invoeren van de juiste gegevens is hierbij verantwoordelijkheid van de klant, SCALIQ is
niet aansprakelijk voor het opnieuw maken van een rapport door foutieve invoer. ZOOV+
biedt u de mogelijkheid om testrapporten direct naar uw eigen computer te downloaden
en/of deze op het platform te bewaren.
4. Intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht
De opgaven, het platform, de handleiding, bijbehorende materialen en al het andere
gerelateerd aan ZOOV+ zijn eigendom van SCALIQ. Het is verboden de materialen op een
andere manier dan bedoeld in te zetten of deze te delen met derden. De precieze afspraken
hieromtrent, zijn te lezen in de algemene voorwaarden van SCALIQ.

5. Gebruik van ZOOV+

ZOOV+ en alle materialen mogen enkel worden ingezet in overeenstemming met
toepasselijke wet- en regelgeving. U bent zich bewust van welke devices geschikt zijn voor
ZOOV+ en stemt ermee in dat het systeem geüpdate kan worden. U mag geen sublicenties
verlenen of uw gegevens delen zodat een derde partij uw account gebruikt. U bent nog altijd
zelf verantwoordelijk voor uw verslaglegging/communicatie richting de leerling en diens
omgeving, ZOOV+ is daarin enkel een hulpmiddel.
6. Productbeschikbaarheid
SCALIQ kan niet garanderen dat zij in de toekomst in staat zal zijn om een bepaalde test of
platform danwel afnames/resultaten daarvan te leveren. U stemt ermee in dat SCALIQ niet
aansprakelijk is voor welke gevolgen dan ook indien het product dat u heeft aangeschaft
tijdelijk of permanent niet (meer) beschikbaar is.
7. Data-opslag
Leerlinggegevens en rapportages per klas worden in ZOOV+ bewaard tot het einde van het
schooljaar. Op 15 augustus van ieder kalenderjaar wordt de database geleegd. ZOOV+ biedt
de mogelijkheid gegevens te downloaden en, waar wenselijk, zelf weer te uploaden zodat de
gegevens op de portal op dezelfde plek staan. U accepteert het feit dat SCALIQ niet
aansprakelijk is voor verloren data door een storing in ZOOV+ of van buiten komend onheil.
8. Klantondersteuning
Wij denken graag met u mee over vragen met betrekking tot het gebruik van ZOOV+. Mail
ons daarvoor op info@scaliq.com.
9. Persoonsgegevens / AVG
Alle persoonlijke gegevens die door klant zijn ingevoerd, worden verwerkt in
overeenstemming met de privacyverklaring. Klant is verantwoordelijk voor de verwerking en
gaat akkoord zich te houden aan de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming.
SCALIQ is de gegevensverwerker, u benoemt ons om dit te mogen zijn. De gegevens zullen
door SCALIQ volgens de AVG worden verwerkt door middel van passende technische en
organisatorische maatregelen. Waar nodig, biedt SCALIQ u tijdige en adequate
ondersteuning om te reageren op het verzoek van een persoon die zijn of haar recht
uitoefent om gegevens in te zien.

10. Gebruik van geanonimiseerde data voor onderzoek
SCALIQ kan de data zoals door klant ingevoerd in ZOOV+ gebruiken voor de volgende
doelen:
1. Up to date houden van de normeringsdata van de verschillende instrumenten, zodat
deze bruikbaar en valide blijven.
2. Algemeen onderzoek: onderzoekers van en gelieerd aan SCALIQ zetten de
geanonimiseerde data in voor validatiestudies en studies van specifieke klinische
populaties, zowel voor intern onderzoek als voor wetenschappelijke en overige
publicaties.
In bijzondere gevallen behouden we ons het recht voor om u te vragen naar verdere duiding
van de data.
11. Beëindiging toegang ZOOV+
SCALIQ behoudt zich het recht voor om de toegang van de klant, inclusief alle licenties, op
te schorten of beëindigen indien u de voorwaarden uit de door u geakkoordeerde
overeenkomsten niet opvolgt. De bepalingen ‘vrijwaring’ en ‘aansprakelijkheid’ hieronder,
blijven van kracht na beëindiging.
12. Actief houden ZOOV+ account
Een account wordt door ons als ‘actief’ beschouwd wanneer er in de afgelopen twaalf (12)
maanden op is ingelogd. Indien u niet minimaal eens per jaar actief bent, verwijdert SCALIQ
uw account. Hiervan zult u een tijdige notificatie ontvangen zodat u kunt kiezen om uw
account weer te activeren voor het account wordt afgesloten.
13. Vrijwaring & aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord SCALIQ te vrijwaren van aansprakelijkheden, claims, eisen, kosten
en schade die voortvloeit uit uw gebruik van de materialen (offline en online) van SCALIQ en
ZOOV+ of het niet nakomen van deze voorwaarden door u. Voor overige
aansprakelijkheidsvragen verwijzen wij u door naar de geldende algemene voorwaarden van
SCALIQ.
14. Slotbepaling van deze gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming
met Nederlandse wet- en regelgeving. De SCALIQ algemene voorwaarden in combinatie
met dit document (gebruiksvoorwaarden van ZOOV+) vervangt alle communicaties en
discussies over dit onderwerp. Indien er een geschil ontstaat, zal dit worden voorgelegd aan
de bevoegde rechtbank in Utrecht. Als één of meerdere bepalingen onwettig of
niet-afdwingbaar worden bevonden, blijven de overige bepalingen gehandhaafd.
Deze voorwaarden mogen enkel worden gewijzigd door SCALIQ.

