
Gebruiksvoorwaarden Eindexamensite 

Eindexamensite.nl is een webplatform waarop eindexamenleerlingen 

eindexamens kunnen oefenen. Aanbieder van Eindexamensite.nl is Eduspot., 

gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 56139160 (hierna te noemen: “Eindexamensite”). Aan het gebruik van 

het platform en de informatie en de diensten die daarop worden aangeboden 

zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de 

overeenkomst tussen Eindexamensite en de natuurlijke persoon (hierna te 

noemen: “de Gebruiker”) die zich registreert op Eindexamensite.nl (hierna te 

noemen: ”de Website”). 

 

Artikel 2. Registratie op de Website 

2.1 Gebruiker gaat de overeenkomst met Eindexamensite aan door zich te 

registreren via het registratieformulier op de Website waarbij Gebruiker akkoord 

gaat met de gebruiksvoorwaarden. 

2.2 Gebruiker krijgt door in te loggen op de Website met de inloggegevens 

toegang tot zijn persoonlijke pagina's waar hij wijzigingen kan doorvoeren in 

zijn profiel, vakkenpakket en zijn privacy-instellingen.  

2.3 Indien Gebruiker minderjarig is verklaart Gebruiker toestemming van zijn 

wettelijk vertegenwoordigers hebben de overeenkomst met Eindexamensite 

aan te gaan. 

 

Artikel 3. Gebruik Website 

3.1 Na registratie geeft Eindexamensite Gebruiker de mogelijkheid op de 

Website eindexamens te oefenen. 

3.2 Voor bepaalde functionaliteiten van de website is een vergoeding vereist. 

De vergoeding wordt op de Website aan Gebruiker kenbaar gemaakt. Deze 

vergoeding wordt vooraf voldaan. 

3.3 Alle prijzen vermeld op de Website en in de communicatie van 

Eindexamensite zijn weergegeven inclusief 9% BTW. 

3.4 Eindexamensite geeft geen enkele garantie dat door gebruik te maken van 

Website en de daarop aangeboden functionaliteiten Gebruiker zijn examens 

met goed gevolg zal afronden. 

 



Artikel 4. Herroepingsrecht 

4.1 Aangezien de aanvullende functionaliteit direct kan worden gebruikt, en de 

dienst derhalve met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker wordt geleverd 

voordat de herroepingstermijn is verstreken, is het herroepingsrecht uit de Wet 

Koop op Afstand uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 5. Onderhoud en storingen 

5.1 Eindexamensite heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan 

tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of 

verbetering van de Website, de bijbehorende programmatuur of andere 

faciliteiten. Eindexamensite zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel 

mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker indien mogelijk 

tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 

Eindexamensite is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade 

in verband met een zodanige buitengebruikstelling. 

5.2 Eindexamensite heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte 

programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren 

en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke 

wijziging in de functionaliteit, zal Eindexamensite proberen Gebruiker daarvan 

op de hoogte te stellen. Eindexamensite is niet gehouden tot enige vergoeding 

van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website. 

5.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen 

in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, 

oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, 

stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en 

in het geval dat Eindexamensite door zijn eigen leveranciers, ongeacht de 

reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van 

deze overeenkomst redelijkerwijs niet van Eindexamensite kan worden 

gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel 

deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding door Eindexamensite. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

6.1. Eindexamensite is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van 

derden welke door middel van op de Website geplaatste links te bereiken zijn. 

 

Artikel 7. Duur, opschorting en beëindiging 

7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan 



deze overeenkomst op ieder moment beëindigen door zijn account te 

verwijderen zonder inachtneming van een opzegtermijn. 

7.2 Na verwijdering van het account door Gebruiker is het besloten gedeelte 

van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk. 

 

Artikel 8. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden 

8.1 Eindexamensite heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen met nieuwe voorwaarden. Eindexamensite zal de gewijzigde of 

aangevulde voorwaarden op de juiste wijze ter beschikking stellen aan 

Gebruiker. De wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na 

publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan 

altijd met onmiddellijke ingang in. 

8.2 Indien Gebruiker een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te 

accepteren, dient Gebruiker de overeenkomst binnen 30 dagen op de in 7.1 

genoemde wijze te beëindigen. Indien Gebruiker de Website na deze periode 

gebruikt, geeft Gebruiker aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde 

voorwaarden. 

 
 

 

  



Privacyverklaring Eindexamensite 
 

Voor Eindexamensite is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van 

groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en 

beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 

verzamelen, gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het 

laatst aangepast op 22 februari 2020. 

 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door Gebruiker worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze 

aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden 

verwijderd.  

 

Registratiesysteem 

Voor optimaal gebruik van onze website dien je je te registreren. Na registratie 

bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens zoals je naam, e-

mailadres en andere adresgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je 

deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.  

Wij zullen de aan jouw account gekoppelde gegevens niet aan derden 

verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.  

 

Inloggen op de website 

Met je e-mailadres, dat is gekoppeld aan een door jou gekozen wachtwoord, 

kun je inloggen op het besloten gedeelte van de website. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er 

namelijk van uit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw e-mailadres en 

wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van dat e-mailadres.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te 

voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere jouw 

persoonsgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van beveiligde verbindingen 

(Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld 

tussen jou en onze website wordt afgeschermd. 

 

E-mail en nieuwsbrief 

Wanneer je een registratieformulier op onze website invult wordt je e-mailadres 



automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees die wordt gebruikt voor het 

versturen van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je 

ook weer van de nieuwsbrief kunt afmelden. Het abonneebestand van de 

nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

 

Geanonimiseerde data verzameling 

Wanneer je een eindexamen oefent verzamelen en bewaren wij 

geanonimiseerde data. De geanonimiseerde data die wij op deze manier 

genereren gebruiken wij voor onderzoeksdoeleinden. 

 

Google 

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij 

gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google 

Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus 

verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-

adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt 

wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om 

haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 

kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens 

bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de 

eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 

browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt 

voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij 

proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens 

worden niet aan derden verstrekt. 

 

Gebruik van cookies 

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van 

cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van 

deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je 

computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende 



opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van 

gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het 

weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak 

van de website beperken. 

Na het inloggen met je e-mailadres en wachtwoord stuurt onze website je een 

cookie om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels 

deze cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s door je worden opgevraagd. 

De op deze manier verkregen informatie gebruiken wij om de website te 

optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren. 

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door 

middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen 

dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw 

persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van 

deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te 

raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Inzage en wijzigen van je gegevens 

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 

verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan:  

 

Eduspot 

Stormeer 9 

3446 JM Woerden 

info@eindexamensite.nl 
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