
Algemene voorwaarden 

 
1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder "Joepie... Nederlands!":  een 

methode om anderstaligen en taalarme kinderen a.h.v. kinderliedjes  Nederlandse 

woordenschat te leren. Ook voor kinderen met taal- en spraakproblemen. 

2. Doel 

Dit document regelt de voorwaarden waaraan de gebruiker van de website (methode) 

"Joepie...  Nederlands!" zich moet houden om van de diensten van de website (methode) 

"Joepie... Nederlands!" gebruik te kunnen maken. De gebruiker is zich bewust van de 

Algemene Voorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven. 

3.Aansprakelijkheid 

A. Aanmelden op de website 

Elke gebruiker van de website (methode) "Joepie... Nederlands!" krijgt na betaling een 

persoonlijke toegang in de vorm van een login (gebruikersnaam en wachtwoord). Deze 

gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval doorgegeven 

worden aan derden. 

Wanneer een school/organisatie/instelling na betaling toegang wordt verleend tot de 

website (methode), wordt voor elk personeelslid van de school/organisatie/instelling dat wil 

gebruik maken van de website (methode) "Joepie… Nederlands!" een persoonlijke login 

aangemaakt.  

Deze login stelt zich enkel tot doel in te loggen op de methodewebsite van “Joepie… 

Nederlands!” Deze login zal door “Joepie… Nederlands!” op geen enkele manier voor andere 

doeleinden worden gebruikt. 

Elke school/organisatie/instelling heeft een maximum aantal gebruikers zoals met "Joepie... 
Nederlands!" is overeen gekomen/contractueel bepaald. Wanneer een personeelslid de 
school/organisatie/instelling om welke reden dan ook verlaat, dient deze persoon als 
gebruiker van de website (methode) "Joepie... Nederlands!" te worden uitgeschreven, en 
doet vrijwillig afstand van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.  
De school/organisatie/instelling zal de beheerder van “Joepie… Nederlands!” hiervan op de 
hoogte stellen. Voor elke nieuwe gebruiker in functie als personeelslid, verbonden aan de 
school/organisatie/instelling zal een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord worden 
aangemaakt.  
 

B. Auteursrechten/Reproductierechten 

Al het materiaal uit “Joepie... Nederlands!” als daar zijnde:  liedjes, afbeeldingen, 
liedjesteksten, invulbladen, correctiebladen, beeldmateriaal uit filmpjes, enz. zijn 



auteursrechtelijk beschermd en mogen enkel gebruikt worden binnen de eigen 
school/organisatie/instelling die hiervoor betaald heeft.  
 
Deze liedjes, afbeeldingen, liedjesteksten, invulbladen, correctiebladen, beeldmateriaal uit 
filmpjes mogen in geen enkel geval op geen enkele manier manueel/digitaal aan derden 
worden doorgegeven.  
 
De website (methode) “Joepie… Nederlands!” bevat expliciete foto’s van kinderen in een 
(pedagogische/didactische) leersituatie (foto’s speciaal genomen voor de methode “Joepie… 
Nederlands!”) waarvoor de ouders van deze kinderen hun schriftelijke toestemming hebben 
gegeven (conform de Europese wet op de privacy) om deze afbeeldingen te mogen 
gebruiken in de deze methode. 
Enkel gebruikers van de website (methode) met een persoonlijke login én een lid zijn van 
een school/organisatie/instelling die de methode heeft aangekocht, hebben het recht deze 
afbeeldingen te gebruiken. (Onrechtmatige gebruikers van de website zijn hiertegen niet 
beschermd.) 
  
De naam "Joepie... Nederlands!",  de methode of delen ervan mogen in geen geval op geen 
enkele manier politiek aangewend worden. 
 

4.Inbreuken 
 
Wanneer inbreuken tegen deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld, zal in eerste 
instantie het recht tot toegang tot de website "Joepie... Nederlands!" worden ontnomen. 
Geschillen zullen voor de bevoegde rechtbank van Leuven worden gebracht. 


