OVEREENKOMST T.B.V. TOEGANKELIJKE LEESVORMEN
VOOR LEERLINGEN EN STUDENTEN
DE ONDERGETEKENDEN:
STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE, gevestigd te Columbusweg 32, 4462 HB, GOES, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer K. van den Bogaard, hierna te noemen STICHTING
TOEGANKELIJKE INFORMATIE, en
Naam
onderwijsinstelling1:
BRIN:

Onderwijstype:
Straat en
huisnummer:
Postcode en
plaats:
Vertegenwoordigd de heer/mevrouw*
door (ondergetekende):
Functie
ondergetekende:
Contactpersoon,
voornaam en naam:
Functie
contactpersoon:
E-mail adres
contactpersoon:
Telefoonnummer
contactpersoon:
hierna te noemen ONDERWIJSINSTELLING,
Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen PARTIJEN;

1

Deze overeenkomst kan uitsluitend door scholen of besturen worden afgesloten.

Stichting Toegankelijke Informatie
Columbusweg 32
4462 HB GOES

info@stichtingti.nl
www.stichtingti.nl

Bank: NL39RABO0141086823
BTW: 850688127B01
KvK: 52967530
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NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
(A)

STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE heeft zich ten doel gesteld informatie toegankelijk te
maken voor mensen met een leesbeperking en laat voor dat doel boeken en documenten die
vanwege hun verschijningsvorm niet toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking,
omwerken tot producten die wel toegankelijk zijn en stelt deze aangepaste en/of omgewerkte
digitale leesvormen ter beschikking aan ONDERWIJSINSTELLING ten behoeve van haar
leerlingen/studenten die in verband met hun leesbeperking met speciale dyslexiesoftware
werken;

(B)

ONDERWIJSINSTELLING wenst deze aangepaste leesvormen voor haar leerlingen/studenten
met een leesbeperking te gebruiken;

(C)

ONDERWIJSINSTELLING sluit hiertoe met STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE deze
overeenkomst waarop de navolgende voorwaarden van toepassing zijn;

EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1. Gebruiksvoorwaarden
1.1. De geleverde bestanden zullen zijn voorzien van een kenmerk van STICHTING
TOEGANKELIJKE INFORMATIE en een auteursrechtelijke waarschuwing als volgt:
1.1.1.Voorwaarden voor gebruik - Dit bestand bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal
van de auteur en/of uitgever en is door Stichting Toegankelijke Informatie aangepast
voor gebruik met speciale dyslexiesoftware. Het bestand is uitsluitend bedoeld voor
personen die een leesbeperking hebben. Het is niet toegestaan om dit bestand (geheel
of gedeeltelijk) te verveelvoudigen of openbaar te maken, zoals kopiëren, uit te lenen of
te laten gebruiken door anderen dan degene voor wie het bedoeld is. Een voorwaarde
voor gebruik van dit aangepaste materiaal is dat de gebruiker beschikt over een eigen
gedrukt exemplaar dat ten grondslag ligt aan dit bestand.
1.2. ONDERWIJSINSTELLING verklaart dat de aangepaste leesvormen die door haar van
STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE worden afgenomen, als hardcopy reeds haar
rechtmatig eigendom zijn of eigendom zijn van leerlingen/studenten verbonden aan de
instelling.
1.3. ONDERWIJSINSTELLING verklaart dat de aan haar ter beschikking gestelde bestanden in
aangepaste leesvorm uitsluitend bestemd zijn voor eigen gebruik door de
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leerlingen/studenten met een aantoonbare leesbeperking en voor geen ander doel zullen
worden aangewend dan specifiek met de voor deze doelgroep ontwikkelde software.
1.4. ONDERWIJSINSTELLING zal erop toezien dat het gebruik van de ter beschikking gestelde
bestanden in aangepaste leesvorm uitsluitend plaats vindt door de bij hen als personen met
een leesbeperking ingeschreven gebruikers en zal van de bestanden in aangepaste leesvorm
geen exemplaren verspreiden anders dan bedoeld voor gebruikers met een leesbeperking.
ONDERWIJSINSTELLING houdt een dossier aan met daarin bewijsstukken (dyslexieverklaring,
verslagen onderzoeken e.d.) waaruit blijkt dat de leerling een leesbeperking heeft en
daardoor gebruik mag/moet maken van de bewerkte boeken.
1.5. ONDERWIJSINSTELLING is er zich van bewust dat overtreding hiervan in strijd kan zijn met
de wettelijke bepalingen van de Auteurswet.
1.6. ONDERWIJSINSTELLING sluit een overeenkomst met elke gebruiker of zijn wettelijk
vertegenwoordiger, waarin deze verklaart dat de ter beschikking gestelde bestanden in
aangepaste leesvorm uitsluitend voor eigen gebruik en persoonlijke doeleinden zijn en voor
geen ander doel zullen worden aangewend dan met de specifieke dyslexiesoftware die hij
voor school en studie gebruikt en dat hij geen exemplaren zal verspreiden of uitlenen.
1.7. ONDERWIJSINSTELLING verplicht zich om bij aanwijzingen voor oneigenlijk gebruik of
verspreiding van de aangepaste leesvormen mee te werken aan onderzoek van STICHTING
TOEGANKELIJKE INFORMATIE en o.a. verklaringen van aantoonbare leesbeperking en de
gebruikersovereenkomst direct naar STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE te sturen.
2. Overige bepalingen
2.1. ONDERWIJSINSTELLING stelt één persoon binnen zijn organisatie aan als coördinator, die de
producten in aangepaste leesvorm bij STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE bestelt en
zorgt voor het beheer van de bestanden en de nakoming van de bepalingen in deze
overeenkomst.
2.2. ONDERWIJSINSTELLING vrijwaart STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE van elke
wettelijke aansprakelijkheid en enigerlei schade die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde
gebruik van de bestanden in aangepaste leesvorm.
2.3. ONDERWIJSINSTELLING is er zich van bewust dat niet kan worden gewaarborgd dat de
bestanden in aangepaste leesvorm een exacte weergave van de tekst en de afbeeldingen
van het aangeleverde werk vormt. ONDERWIJSINSTELLING beseft dat STICHTING
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TOEGANKELIJKE INFORMATIE ernaar streeft technische fouten zo veel mogelijk te
voorkomen, maar accepteert dat sommige werken zodanig zijn aangeleverd dat ze niet
helemaal foutloos kunnen worden weergegeven in het bestand in aangepaste leesvorm en
dat er zich soms problemen voordoen met het herkennen van woorden door de computer.
ONDERWIJSINSTELLING is er zich van bewust zelf verantwoordelijk te zijn voor controle en
eventuele verbetering van de kwaliteit van de bestanden. ONDERWIJSINSTELLING zal
STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE nimmer verantwoordelijk stellen voor schade
voortvloeiende uit het gebruik van de bestanden in aangepaste leesvorm.
3. Duur
3.1. Deze Gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.
3.2. Deze Gebruiksovereenkomst kan door ONDERWIJSINSTELLING alleen worden opgezegd als
geen gebruik meer wordt gemaakt van de bestanden in aangepaste leesvorm van
STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE. ONDERWIJSINSTELLING geeft een daartoe
strekkende verklaring af.
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN GEPARAFEERD EN GETEKEND
D.D.: __________________________________
STICHTING TOEGANKELIJKE INFORMATIE

ONDERWIJSINSTELLING

________________________________
(handtekening)

_______________________________________
(handtekening)

Naam: K. (Koos) van den Bogaard

Naam:__________________________________

Functie: secretaris

Functie:_________________________________
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