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Artikel 1 - Werking
1. “Kidact”, is een online portaal voor ouders. In dit portaal kunnen ouders een tijdlijn bijhouden van hun kind en via een
beveiligde verbinding in contact treden met organisaties, waaraan hun kinderen verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld scholen,
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, verenigingen, zomerkampen etcetera.
Kidact is een dienst en handelsnaam van de VOF Kidact, gevestigd te (6836 CR) Arnhem aan de Dr. Willem Dreessingel nr. 135,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66524784.
2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van Kidact.
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren geeft de acceptant (“Gebruiker”) te kennen deze toepasselijkheid te accepteren
en de gebruiksvoorwaarden na te zullen leven. Kidact behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Indien
een wijziging plaatsvindt, wordt daarvan melding gemaakt bij het eerstvolgende inloggen in Kidact en wordt
Gebruiker verzocht de meest recente gebruiksvoorwaarden door te lezen en te accepteren.
Artikel 2 - Toegang
1. Toegang tot, alsmede gebruik van, Kidact staat enkel open voor gebruikers die een account hebben binnen Kidact, alsmede
voor medewerkers van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Kidact.
2. Ieder gebruik van Kidact door een Gebruiker die niet (meer) voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden is niet
toegestaan. Zodra een Gebruiker niet (langer) voldoet aan de in lid 1 genoemde eisen dient hij zich te onthouden van verder
gebruik en Kidact hiervan op de hoogte te stellen.
3. Toegang wordt verschaft door het activeren van het gratis account of het sluiten van een abonnement (hierna ook genoemd:
“de overeenkomst”) en vervolgens de terbeschikkingstelling van een persoonlijk username en password, middels welke
Gebruiker kan inloggen op Kidact.
4. Het is Gebruiker niet toegestaan deze username en password aan derden te verstrekken, dan wel derden middels zijn
username en account toegang te verschaffen. Gebruiker staat er voor in dat derden geen kennis nemen van zijn username en
password. Indien Gebruiker redelijkerwijs moet vermoeden dat een derde kennis heeft gekregen van zijn username en/of
password dient hij Kidact daar per ommegaande van op de hoogte te stellen.
5. Het is niet toegestaan valse gegevens te verstrekken in Kidact.
6. In Kidact kan een Gebruiker meerdere rollen (ouder/ voogd en medewerker organisatie(s)) hebben vanuit één account. Een
Gebruiker heeft maximaal één account, tenzij de Gebruiker voor de diverse rollen gebruik wilt maken van verschillende
emailadressen.
Artikel 3 - Beschikbaarheid
1. Kidact garandeert dat zij telkens alles in het werk zal stellen om een ongestoorde en volledige toegang tot Kidact te
bewerkstelligen. Voor zover gebreken in de onderliggende software worden geconstateerd zullen die binnen redelijke termijn
worden verholpen. Kidact kan echter niet garanderen dat Kidact te allen tijde (volledig) toegankelijk zal zijn. Onder meer ten
gevolge van onderhoud, gebreken in de software of storingen kan toegang op enig moment beperkt zijn. Kidact wijst er op dat
het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker is om er voor te zorgen dat hij over de hard- en software beschikt die nodig is om
Kidact via internet te benaderen en te gebruiken.
2. Het is Kidact toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst aanpassingen aan te brengen aan Kidact, daaronder
mede begrepen het toevoegen en/of verwijderen van bepaalde functionaliteiten. Deze wijzigingen zullen altijd passen binnen de
kerndoelstellingen van Kidact.
Artikel 4 - Betaling
Kidact kent verschillende abonnementsvormen. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door Gebruiker verschuldigde bedragen voor het abonnement (de gratis versie uitgezonderd) te
worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn gaat van start op de factuurdatum.
Kidact kent de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Bij de betaalde versies heeft de gebruiker de mogelijkheid om deze
advertenties uit te zetten. Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
Kidact te melden.
Artikel 5 - Beëindiging
1. De abonnementsduur van Kidact is standaard 1 maand tenzij anders vermeld. Het abonnement loopt door totdat deze
stopgezet wordt door de gebruiker. Gebruiker kan ieder moment het abonnement stopzetten voorafgaand aan de start van de
nieuwe periode. Abonnementen die voorzien zijn van een vaste duur en eenmalig bedrag worden niet automatisch verlengd.
2. Indien Gebruiker 15 maanden geen actief abonnement heeft en niet ingelogd is geweest kunnen alle gegevens op Kidact van
de betreffende Gebruiker worden verwijderd. Voordat dit plaatsvindt wordt er vanuit Kidact geprobeerd om Gebruiker te
bereiken op het bij Kidact bekende emailadres.
3. Daarnaast heeft Kidact te allen tijde, zonder dat voorafgaande kennisgeving is vereist, het recht Gebruiker verder gebruik en
toegang van de diensten al dan niet tijdelijk te ontzeggen, onder andere indien, naar het redelijk oordeel van Kidact:
- door Gebruiker enige bepaling van deze voorwaarden niet wordt nagekomen;
- van de aan Gebruiker verstrekte username en/of password op grond van deze voorwaarden niet toegestaan gebruik wordt
gemaakt;
- de dienstverlening van Kidact wordt gestaakt.
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Artikel 6 - Gebruik
1. Elk gebruik van Kidact dat in strijd is met het gebruiksdoel van de desbetreffende functionaliteit is verboden. In het bijzonder
is het niet toegestaan binnen Kidact materiaal te plaatsen voor zover dat een inbreuk maakt op de (intellectuele)
eigendomsrechten van derden, dan wel naar dergelijk materiaal te linken. Evenmin mag Kidact gebruikt worden voor
spamming. Materiaal en teksten met een racistisch, grievend, politiek of gewelddadig karakter, evenals materiaal dat anderszins
in strijd is met de goede zeden mag niet geplaatst worden.
2. Voor zover in strijd met het vorige lid wordt gehandeld is Kidact gerechtigd het betreffende materiaal per direct te
verwijderen.
3. Kidact biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie over (eigen) kinderen door Gebruikers (ouders) en
aangesloten organisaties te delen. Kidact stelt hoge eisen aan deze beveiliging. De Gebruiker kiest zelf welke informatie hij met
welke organisatie deelt.
De foto’s en video’s die Gebruiker in Kidact ziet, kan Gebruiker downloaden voor eigen privé gebruik. Voorts bestaat de
mogelijkheid om foto’s en video’s binnen Kidact te delen met andere (aangesloten) Gebruikers (lees: andere ouders).
4. Het is Gebruiker echter uitdrukkelijk verboden alle materiaal zoals terug te vinden is binnen de beveiligde omgeving van
Kidact, (beeldmateriaal, citaten, etcetera) op welke wijze dan ook te delen buiten Kidact om (bijvoorbeeld op internet, via social
media (zoals bijvoorbeeld Facebook of YouTube) of via whatsapp).
Enige uitzondering geldt op het voormelde indien het beeldmateriaal, citaten, etcetera betreft van uitsluitend het eigen kind van
Gebruiker (waarbij er dus geen andere kinderen of personen op/in het desbetreffende beeldmateriaal, citaten, etcetera
voorkomen, en er dus geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy van een ander kind of persoon). Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld een portretfoto.
Artikel 7 - Inhoud
1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij Kidact. Het is niet toegestaan enig onderdeel van Kidact, behoudens
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen (behoudens voor zover dat voor toegestaan gebruik strikt
noodzakelijk is), te decompileren of al dan niet tegen betaling te verspreiden. Kidact is enkel voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik.
2. Gebruiker is bekend met het feit dat gegevens in Kidact betreffende kinderen en de aangesloten organisaties van derden
afkomstig zijn. Kidact accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid en volledigheid van enige inhoud van
Kidact, noch enige garantie ten aanzien van de gevolgen van het gebruik van Kidact. Dit geldt eveneens voor inhoud op enige
site waarnaar in Kidact wordt gelinkt.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Kidact besteedt grote zorg aan inhoud en functioneren van de door haar aangeboden diensten. Kidact kan echter nimmer
aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkomingen van Kidact, noch voor
schade die voortvloeit uit enig gebruik van Kidact. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt zowel voor directe als voor
indirecte schade.
Artikel 9 - Privacy
1. Op deze overeenkomst is de “privacy policy” van Kidact van toepassing, zoals bij aanmelding aan Gebruiker ter beschikking is
gesteld en van www.kidact.nl kan worden gedownload. Gebruiker stemt in met de bepalingen van de “privacy policy”.
2. Het is Gebruiker bekend dat door hem verstrekte persoonsgegevens door Kidact zullen worden opgenomen in een
(elektronische) databank. Gebruiker geeft toestemming voor alle verwerking van alle door hem ter beschikking gestelde
persoonsgegevens, voor zover die verwerking noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze overeenkomst en in
overeenstemming is met de “privacy policy”.
3. Voor zover Gebruiker persoonsgegevens van een derde ter beschikking stelt, staat hij er voor in dat het Kidact conform
toepasselijke wetgeving is toegestaan ook die persoonsgegevens conform lid 2 te verwerken, bijvoorbeeld door dat Gebruiker
van de betreffende persoon expliciete toestemming heeft gekregen voor dat gebruik.
Artikel 10 - Overdracht rechten
Geen van de uit deze overeenkomst voor Gebruiker voortvloeiende rechten en plichten kunnen door Gebruiker worden
overgedragen aan een derde, behoudens in het geval van schriftelijke toestemming van Kidact.
Artikel 11 - Copyright
Alle handelsmerken, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de applicatie (lees: in Kidact), van welke
aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, zijn eigendom van Kidact.
Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is (in eerste aanleg) enkel de bevoegde
rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd daar kennis van te nemen.

