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Artikel 1 Definities 

Website:  De website http://www.i-nask.nl  

Aanbieder:  De eigenaar van de Website. 

Gebruiker:  Een bezoeker van de Aanbieder. 

Partijen:  Aanbieder en Gebruiker gezamenlijk. 

Producten:  Alle door Aanbieder vervaardigde producten waaronder elektronische 
uitgaven en alle overige (educatieve) materialen uitgegeven onder de naam 
en/of het merk i-NaSk, i-NaSk.nl en www. i-NaSk.nl, alsmede eventueel door 
Aanbieder te verrichten diensten, welke diensten op verzoek van een der 
Partijen nader worden bepaald en schriftelijk worden vastgelegd.  

Overeenkomst:  Het gezamenlijk besluit van Aanbieder en Gebruiker tot het aangaan van een 
rechtsverhouding, waarbij Aanbieder toezegt, met toepasselijkheid van de 
bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, bepaalde Producten 
te leveren tegen een door de Gebruiker te verrichten betaling en/of prestatie.  

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2-1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte van de 
Aanbieder en op elke Overeenkomst die de Aanbieder aangaat met de Gebruiker tenzij de 
Partijen hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk en in wederzijdse overeenstemming (geheel dan wel 
gedeeltelijk) afwijken. 

2.2 Een ingevolge lid 1 van dit artikel overeengekomen afwijking geldt uitsluitend voor het 
aanbod, de offerte of de  Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. 

2-3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al het materiaal dat 
aangeboden wordt op de Website. 

2.4 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk 
verworpen. 

 

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud  

3.1 Alle door de Aanbieder geleverde Producten zijn beschermd volgens de auteurswet en 
mogen derhalve nooit worden verspreid of vermenigvuldigd tenzij hiervan door de Aanbieder 
uitdrukkelijk, schriftelijk (geheel dan wel gedeeltelijk) wordt afgeweken.  

3.2 Alle door de Aanbieder geleverde Producten blijven eigendom van de Aanbieder, ook als deze 
volgens de, in artikel 3.1 bedoelde uitzonderingen, heeft verspreid of vermenigvuldigd. 

3.3 Door de Aanbieder geleverde Producten, mogen nooit worden doorverkocht of als 
betaalmiddel worden gebruikt. 

3.4 Voor het geval dat de Aanbieder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te 
oefenen, geeft Gebruiker reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan 
de Aanbieder of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van de Aanbieder zich bevinden en die Producten mede terug te nemen.    
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Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring  

4.1 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige door Gebruiker of derden geleden of te lijden 
schade, samenhangende met of voortvloeiende uit het gebruik van de door de Aanbieder 
geleverde Producten dan wel het daarmee in gebreke blijven. 

4.2 Voorts is de Aanbieder nimmer aansprakelijk voor schade die de Gebruiker of een derde stelt 
te lijden dan wel te hebben geleden als gevolg van de omstandigheid dat een door de 
Aanbieder uitgegeven boek, zoals later wordt vastgesteld door de Aanbieder dan wel door 
een daartoe bevoegde instantie, bij de verschijning ten onrechte (niet) als Schoolboek in de 
zin van de Wet op de Vaste Boekenprijs is aangemerkt. 

4.3 De Aanbieder is nimmer aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, 
voor zogenaamde gevolgschade die de Gebuiker of een derde ter zake van (het gebruik van) 
de Producten mocht lijden.  

4.4 De Aanbieder garandeert niet dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze 
door de Gebruiker worden geraadpleegd. Alle Producten worden aangeboden door de 
Aanbieder in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie 
of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of 
anderszins. 

4.5 De Aanbieder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van 
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 
de Website, het gebruik de Producten die door de Aanbieder zijn geleverd of de tijdelijke 
onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. 

4.6 De Producten op de Website worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen mogen 
te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan de Gebruiker 
worden aangebracht. 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


