Overstaplicentieovereenkomst naar “KIJK!
Webbased 0-7”
Partijen:
1.
Stichting Bazalt, verder aan te duiden als Bazalt, gevestigd te Rotterdam aan Stationsplein 45
(3013AK, Groothandelsgebouw, B07.028), voor deze gelegenheid rechtsgeldig vertegenwoordigd
door drs. J. Kopmels, manager Educatieve Uitgaven; verder aan te duiden als: ‘licentiegever’
En
2.
Naam school/organisatie:……………………………………………………………………………………………………………………
BRIN-code/landelijk registratienummer:……………………………………………………………………………………………
Dependancecode (indien van toepassing):…………………………………………………………………………………………
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Factuuradres:……………………………………………………………………………………………………… ………………………………
Factuurpostcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………………………(M/V)
Functie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres school:…………………………………………………………………………………………………………………………….
verder aan te duiden als: ‘licentienemer’
komen als volgt overeen,
Artikel 1: het product
Licentienemer wenst het gebruik van de door licentiegever ontwikkelde webbased versie van het
KIJK!-registratiemodel, bestaande uit:
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a. De website www.kijkregistratie.nl behorende bij het product “KIJK! Registratiemodel 0 -4
jaar”, “KIJK! Registratiemodel 0-7”, “KIJK! Registratiemodel 1-2”, “KIJK! Registratiemodel
3-4” en “KIJK! Registratiemodel 5-8 Module Rekenen en Wiskunde”, ontwikkeld door Bazalt;
b. De helpdesk bij het werken met het product “KIJK! Registratie” ontwikkeld door Bazalt
(helpdesk Estrategy: te bereiken per mail (kijk@estrategy.nl) of per telefoon (088-5570555).
Ook vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen op www.bazalt.nl/kijkwebbased.)
Artikel 2: licentie en het gebruik
Licentiegever verklaart het volledige auteursrecht te hebben op het in artikel 1 genoemde
product en verklaart door de overdracht van het gebruikersrecht aan de licentienemer geen
rechten van derden te schenden.
De licentienemer verkrijgt van de licentiegever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het
product voor één school, één kinderopvanglocatie of peuterspeelzaal, zoals in artikel 1 van deze
overeenkomst voor de volgende module (gewenste module aankruisen):
 van KIJK! 0-4 jaar naar KIJK! 0-7 jaar (zie toelichting blz. 4)
 van KIJK! 1-2 naar KIJK! 0-7 jaar (zie toelichting blz. 4)
 KIJK! Beredeneerd aanbod 0-7

Meer locaties?
Onder één licentieovereenkomst kunnen meer accounts opgenomen zijn. U betaalt per account.
Wilt u KIJK! inzetten bij meer locaties, dan kunt u gebruik maken van onze kortingsregeling zoals
beschreven in de “Toelichting Licentieovereenkomst KIJK! webbased”.
Geef hier, indien van toepassing, het aantal locaties waarmee u gebruik wenst te maken van
deze licentieovereenkomst:
Aantal: ………….(invullen)
Indien u met meer locaties gebruik maakt van deze licentieovereenkomst, zijn wij verplicht per
locatie een account voor u aan te maken. Dit in het kader van privacy van data.
Indien u KIJK! wilt inzetten bij meer locaties, voegt u dan een bijlage (zie bijlage 1) toe met: de
namen en adressen van de locaties, BRIN-code/landelijk registratienummer, de namen van de
beheerders per locatie en de wenselijke emailadressen en wachtwoorden per locatie, zodat wij
vervolgens deze accounts voor u kunnen aanmaken.
Opsturen licentie:
Heeft u de licentie volledig ingevuld en ondertekend? Dan kunt u deze opsturen naar het
volgende postadres: Bazalt, Antwoordnummer 102, 4380 VB Vlissingen. U kunt de licentie ook
inscannen en mailen naar info@bazalt.nl.
Deze licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het product door licentienemer voor één school,
of één locatie kinderopvang of peuterspeelzaal, tenzij anders aangegeven. Het is licentienemer
niet toegestaan het product in welke vorm dan ook ter beschikking te stellen aan derden.
Het is niet toegestaan het KIJK! account te delen met een organisatie die niet onder hetzelfde
bestuur valt (juridisch en financieel).
Besturen hebben de plicht verantwoordelijk om te gaan met privacygevoelige data. Bij het delen
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van een account zijn gegevens van beide locaties voor beide organisaties zichtbaar. Bazalt kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor oneigenlijk gebruik van het systeem.
Onverminderd het overige dat in deze overeenkomst is bepaald, behoudt de licentiegever de
rechten en bevoegdheden die de licentiegever heeft op grond van de auteurswet.
Alle door de licentiegever verstrekte materialen behorende bij het product “KIJK! Registratie”
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de licentienemer in de eigen school,
kinderopvanglocatie of peuterspeelzaal. De materialen mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van licentiegever ter kennis van derden worden gebracht.
Artikel 3: vergoeding
De licentienemer is de licentiegever een vergoeding verschuldigd per kalenderjaar.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door licentiegever aan te
geven wijze.
Indien de licentienemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is
deze van rechtswege in verzuim.
Artikel 4: looptijd
De licentie wordt stilzwijgend verlengd per volgend kalenderjaar, met een opzeggingstermijn
van één volledige kalendermaand.
Aldus overeengekomen
De licentiegever
Namens Bazalt:

De licentienemer
Namens:

Handtekening:

Handtekening:

Naam: Drs. J. Kopmels, Manager Educatieve
Uitgaven Bazalt
Plaats: Rotterdam

Naam:
Plaats:
Datum:
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Toelichting Overstaplicentieovereenkomst naar
KIJK! Webbased 0-7:
Licentienemer:
De gegevens van de licentienemer dienen volledig ingevuld te worden. Indien u voor méér
locaties, kinderopvang, peuterspeelzalen of scholen tegelijkertijd licenties aan wilt vragen,
dient u dat aan te geven.

Kortingsregeling:
 Bij een abonnement op KIJK! 0-7 voor kinderopvang: 3 locaties binnen één bestuurlijke
organisatie (= 3 accounts) voor de prijs van 1 abonnement.
 Bij een abonnement op KIJK! 0-7 voor scholen:
o per school een abonnement
o een school met een dependance (met hetzelfde brinnummer) kan, indien
gewenst, kosteloos een tweede account voor de dependance krijgen.

Toelichting module KIJK! 0-7:
 KIJK! 0-7 voor scholen
o Ieder BRINnummer heeft een eigen licentie nodig. Voorscholen, peuterspeelzalen
of groepen nul die vallen binnen hetzelfde bestuur én gekoppeld zijn aan
hetzelfde BRINnummer, kunnen gebruik maken van dezelfde licentie. Als een
voorschool/groep nul fysiek aan een school gekoppeld is, maar bestuurlijk onder
een andere organisatie valt, dan heeft die voorschool/groep nul dus ook een
eigen licentie nodig (dit heeft te maken met bestuurlijke verantwoordelijkheid
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens).
o In principe wordt er per BRIN-nummer ook één account aangemaakt. Indien
wenselijk kan er voor een nevenvestiging of dislocatie (met hetzelfde
BRINnummer) een tweede account aangemaakt worden.
o Per account kunnen er diverse groepen aangemaakt worden.
o Binnen één account kan men gegevens van elkaar bekijken, tussen twee accounts
niet.


KIJK! 0-7 voor voorscholen, peuterspeelzalen of groep nul
o Binnen één bestuurlijke organisatie kunnen er drie locaties meedoen voor de
prijs van één licentie.
o Definitie van een locatie: eigen adres.
o Iedere locatie krijgt dan een eigen account (ze kunnen dus niet zondermeer
elkaars gegevens bekijken). Binnen een locatie kunnen er diverse groepen
aangemaakt worden.
o Voordeel: voorschoolse organisaties kunnen de ontwikkelingslijnen van KIJK! 0-7
inzien.
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Bijlage 1: Meer accounts invullen
(Wilt u meer accounts invullen? Kopieer dan deze pagina.)

Naam school/organisatie:……………………………………………………………………………………………………………………
BRIN-code/landelijk registratienummer:……………………………………………………………………………………………
Dependancecode (indien van toepassing):…………………………………………………………………………………………
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens van de (hoofd)beheerder:
Naam:………………………………………………………
E-mailadres*: ………………………………………….
Wachtwoord**: …………………………………………

Naam school/organisatie:……………………………………………………………………………………………………………………
BRIN-code/landelijk registratienummer:……………………………………………………………………………………………
Dependancecode (indien van toepassing):…………………………………………………………………………………………
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens van de (hoofd)beheerder:
Naam:………………………………………………………
E-mailadres*: ………………………………………….
Wachtwoord**: …………………………………………

*Met dit e-mailadres logt de (hoofd) beheerder in. Wij adviseren in het kader van privacy van data een persoonlijk emailadres op te geven (geen info@mailadres.nl).
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**Om de veiligheid van uw gegevens te kunnen garanderen, moet een wachtwoord voldoen aan de volgende richtlijnen:
tussen de 8 en 20 karakters, minimaal 1 hoofdletter, minimaal 1 speciaal teken (!@#$), minimaal 1 cijfer.
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