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Artikel 1. Definities 

In deze Abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Aantal Kranten Het aantal papieren exemplaren van de Krant 

die de Abonneehouder conform diens 

Abonnement maandelijks zal ontvangen. 

 

Aanvullend Abonnement Mogelijkheid voor de Abonneehouder met een 

Abonnement op een Aantal Kranten van meer 

dan 25 exemplaren, bestaande uit toegang tot 

de digitale Krant: Start-krant.nl, voor evenveel 

Gebruikers als het Aantal Kranten. 

 

Abonneehouder De instelling die een abonnement met 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is 

aangegaan. 

 

Abonnement  Een abonnement op de (digitale) Krant. 

 

Abonnementsgeld  De vergoeding die de Abonneehouder 

verschuldigd is wegens het afgesloten 

Abonnement, zoals bepaald in de 

Overeenkomst. 

 

Abonnementsvoorwaarden Deze algemene abonnementsvoorwaarden, 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

Amsterdam onder nummer 34167628. 

 

Gebruiker Een persoon of instelling die middels een 

account aanmelding toegang heeft tot de 

(digitale) Krant. 

 

Overeenkomst De overeenkomst tussen de Abonneehouder en 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. 



 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Een uitgeverij, gevestigd en kantoorhoudende  

te Amsterdam, Prinsengracht 526 (1017 KJ) en 

ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder 34167628 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze Abonnementsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Uitgeverij 

Eenvoudig Communiceren B.V., en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

Amsterdam onder nummer 34167628. 

2. Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen. 

3. Abonnementsvoorwaarden van de Abonneehouder worden uitdrukkelijk  van de hand 

gewezen. 

4. Abonneehouder verklaart deze Abonnementsvoorwaarden voorafgaand de  

Overeenkomst te hebben ontvangen, gelezen en akkoord te zijn met alle bepalingen. 

 

Artikel 3 Abonnementsvoorwaarden en beëindiging  

1. Een Abonnement wordt afgesloten voor de duur van een schooljaar.  Na afloop van  

het schooljaar, wordt het Abonnement behoudens opzegging door Uitgeverij 

Eenvoudig Communiceren, dan wel door de Abonneehouder zoals bedoeld in lid 2 

van dit artikel, steeds automatisch verlengd voor een nieuw schooljaar. 

2. Het Abonnement dient minimaal 2 maanden voor einde schooljaar schriftelijk  (per e-

mail of post) opgezegd te worden. 

3. De Abonneehouder kan het Aantal Kranten vóór 1 juli van elk schooljaar wijzigen 

door een hiertoe strekkend verzoek schriftelijk bij Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren in te dienen. 

4. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is gerechtigd het Abonnement en/of de 

Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een 

schriftelijke (inclusief) mededeling met die strekking indien: 

a. De Abonneehouder enige bepaling uit de Overeenkomst of deze 

Abonnementsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 

5 lid 3 en artikel 6 lid 2, schendt. Opzegging zijdens Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren laat de mogelijkheden voor Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren om nakoming en/of een schadevergoeding van de 

Abonneehouder te vorderen, onverlet; 

b. De Abonneehouder in staat van faillissement verkeert, faillissement of 

surséance van betaling heeft aangevraagd of anderszins de controle over haar 

vermogen is verloren; 



c. De Abonneehouder haar activiteiten staakt; 

d. zij haar activiteiten staakt. 

5. Een tussentijdse opzegging van een Abonnement en/of Overeenkomst leidt nimmer 

tot restitutie van Abonnementsgeld. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is nimmer 

aansprakelijk voor enige schadevergoeding in geval van opzegging van een 

Abonnement en/of Overeenkomst. 

 

Artikel 4 Abonnement 

1. Het Abonnement bestaat uit 10x maandelijks ontvangen van het Aantal Kranten. 

2. De Start!-krant wordt bezorgd aan het begin van iedere maand met uitzondering van  

juli en augustus. Indien de eerste week van de maand in een schoolvakantie valt,  

verschijnt de Start!-krant een week later. 

3. Indien en voorzover de Abonneehouder een Abonnement heeft waarbij het Aantal 

Kranten 2 of meer is, verkrijgt deze Abonneehouder toegang tot het aanvullende 

lesmateriaal. 

4. Indien en voorzover de Abonneehouder een Abonnement heeft waarbij het Aantal 

Kranten meer dan 25 papieren is, kan deze Abonneehouder een Aanvullend 

Abonnement afsluiten. 

5. Indien en voorzover de Abonneehouder een Abonnement heeft waarbij toegang tot 

de digitale Krant bestaat, is het de Abonneehouder toegestaan leerlingen, cursisten 

of vrijwilligers op de locatie als Gebruiker aan te merken en toegang te verlenen tot 

de digitale Krant. Het is Abonneehouders niet toegestaan anderen als Gebruiker aan 

te merken en toegang te verstrekken. In beginsel is het aantal Gebruikers beperkt tot 

het aantal zoals opgenomen in de Overeenkomst en/of gelijk aan het Aantal Kranten. 

 

Artikel 5.  Betaling 

1. Alle vermelde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. 

2. De Abonneehouder betaalt het Abonnementsgeld voorafgaand aan de aanvang van 

het Abonnement aan Uitgeverij Eenvoudig  Communiceren. 

3. In geval Uitgeverij Eenvoudig Communiceren het Abonnementsgeld niet op tijd  

ontvangt wordt Abonneehouder niet in gebreke gesteld, maar verkeert deze gelijk in  

verzuim. Als gevolg van het verzuim is de Abonneehouder, per de vervaldatum, 

wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren mag is in een dergelijk geval gerechtigd buitengerechtelijke 

incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het verschuldigde 

bedrag, met een minimum van €150. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren behoudt 

zich in een dergelijk geval bovendien het recht voor de toegang van de 

Abonneehouder alsmede alle Gebruikers tot de digitale Krant te blokkeren, het 

bezorgen van de papieren exemplaar op te schorten en/of het Abonnement 



onmiddellijk te beëindigen. Opschorting of beëindiging als bedoeld in de vorige zin 

tast de verschuldigdheid van enige som niet aan. 

4. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren behoudt zich het recht voor prijswijzigingen 

door te voeren en dit de Abonneehouders tijdig mededelen. Een prijswijziging wordt 

het eerstvolgende schooljaar na de daartoe strekkende mededeling van kracht. 

 

Artikel 6. Intellectueel Eigendom 

1. Alle rechten van van intellectueel eigendom berusten exclusief bij Uitgeverij  

Eenvoudig Communiceren. Onder deze rechten van intellectueel eigendom worden 

onder meer begrepen: alle auteursrechten op het concept en de inhoud van de 

onder het Abonnement vallende uitgaven, producties en diensten, en andere 

rechten, alles in de breedste zin des woords. 

2. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren verleent Abonneehouder het recht de  Start!-

krant en/of digitale editie te gebruiken, slechts overeenkomstig Abonnement en deze 

Abonnementsvoorwaarden, en uitsluitend voor het doel waarvoor deze vervaardigd 

zijn en overeenkomstig het Aantal Kranten en/of Gebruikers waarvoor zij een 

Abonnement heeft afgesloten. Het is Abonneehouder (met inbegrip van diens 

medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, agents of andere vertegenwoordigers) 

uitdrukkelijk niet toegestaan om de Start!-krant te kopiëren, te vermenigvuldigen, 

door te sturen, verspreiden, openbaar te maken en/of aan te bieden aan een derde. 

Indien een Abonneehouder in strijd met dit artikel handelt behoudt Uitgeverij 

Eenvoudig Communiceren zich het recht voor het Abonnement onmiddellijk te 

beëindigen conform artikel 3.4 van deze Abonnementsvoorwaarden. 

3. Deze Abonnementsvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van  

intellectuele eigendom over te dragen. 

 

Artikel 7. Overmacht 

1. In geval van overmacht van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren worden de  

prestaties van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren opgeschort voor de duur van de 

overmachttoestand. 

2. Indien de overmachttoestand langer dan één maand aanhoudt, dan zijn zowel  

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren als Abonneehouder gerechtigd het Abonnement 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachttoestand dit 

rechtvaardigt en in overeenstemming met de Abonnementsvoorwaarden. 

3. In geval van een overmachttoestand heeft Abonneehouder geen enkel recht op enige  

(schade)vergoeding, ook niet als Uitgeverij Eenvoudig Communiceren als gevolg van 

de overmacht enig voordeel mocht genieten. 

4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren onafhankelijke omstandigheid, waardoor de gehele of gedeeltelijke 



nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van 

het overeenkomen van het Abonnement te voorzien was. Tot die omstandigheden 

worden ook gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige 

overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, 

(overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van) pandemie, 

machinedefecten (computers inbegrepen), overmacht bij een derde betrokken partij, 

inclusief  niet gepland onderhoud of andere storingen gerelateerd aan de website, 

technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest 

ruime zin van het woord. 

 

Artikel 8. Disclaimer 

Alle informatie in de Krant en op de website wordt met de grootste zorg samengesteld, doch 

voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere 

aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de inhoud, toegang tot en gebruik 

van de (digitale) Krant en de website van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren wordt 

uitdrukkelijk afgewezen. 

 

Artikel 9. Slotbepalingen 

1. Een Abonneehouder kan het Abonnement of deze Abonnementsvoorwaarden niet  

overdragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Eenvoudig  

Communiceren. 

2. Tussen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en Abonneehouder is uitsluitend  

Nederlands recht van toepassing. 

3. Elk geschil dat zich voordoet tussen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en  

Abonneehouder zal worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement van de 

vestigingsplaats van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. 

  

 


