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Gebruiksvoorwaarden	
	
Het	 Platform	 is	 een	 product	 van	 Digitaal	 Leerhuis	 B.V.,	 	 gevestigd	 en	 kantoorhoudende	 aan	 de	
Rosendaalsestraat	 453	 te	 (6824CL)	 Arnhem,	 ingeschreven	 in	 het	 handelsregister	 onder	 nummer	
41062118.	
	
Door	het	bezoeken	 van	onze	Website	 gaat	u	 akkoord	met	deze	Gebruiksvoorwaarden	 in	de	 versie	
zoals	 die	 op	 het	moment	 van	 inloggen	 geldt.	U	wordt	 geadviseerd	 om	 vooraf	 te	 lezen;	 ze	 kunnen	
namelijk	van	tijd	tot	tijd	aangepast	worden.	Ze	kunnen	uiteraard	worden	gedownload	en	opgeslagen	
of	worden	afgedrukt:.	
	
I	 ALGEMEEN	
	
Artikel	1	-		Definities	
	
1.1	 In	 deze	 Gebruiksvoorwaarden	 hebben,	 tenzij	 anders	 overeengekomen,	 de	 hierna	met	 een	

aanvangshoofdletter	te	noemen	definities,	de	daarachter	beschreven	betekenis:	
	

Account	 :	 de	 registratie	bij	 het	Platform	die	de	mogelijkheid	biedt	om	gebruik	 te	
maken	van	de	Dienst;	

Gebruiks-	
Voorwaarden	 :	 deze	 Gebruiksvoorwaarden	 zoals	 die	 van	 tijd	 tot	 tijd	 kunnen	 worden	

aangepast;		
Platform	 :	 het	 door	 DL	 op	 internet	 onder	 de	 naam	 “Digitaal	 Leerhuis”	 in	 stand	

gehouden	 platform	 dat	 tot	 doel	 heeft	 om	 gebruikers	 met	 elkaar	 in	
contact	 te	 brengen	 voor	 kennis	 en	 ervaringsuitwisseling	 en	 om	 de	
gebruikers	te	ondersteunen	met	e-learning	en	tools.	

Samenwerkings-	
Overeenkomst	 :	 De	Samenwerkingsovereenkomst	die	bestaat	tussen	DL	en	VPNG;	
DL	 :	 Digitaal	Leerhuis	B.V.;	
VPNG	 :	 Vereniging	Projectmanagement	Nederlandse	Gemeenten;	
Website	 :	 de	website	www.digitaal-leerhuis.nl	.	

	
	

1.2	 In	de	Gebruiksvoorwaarden,	tenzij	uit	de	context	anders	dient	te	worden	afgeleid:	
a.	 houdt	 verwijzing	 naar	 een	 artikel	 in	 verwijzing	 naar	 een	 artikel	 van	 deze	

Gebruiksvoorwaarden;	
b.	 omvat	 de	 definitie	 van	woorden	 in	 enkelvoud	ook	 de	meervoudvorm	daarvan	 en	 vice	

versa;	
c.	 omvat	verwijzing	naar	personen	mede	verwijzing	naar	rechtspersonen;	
d.	 zijn	 de	 opschriften	 in	 de	 Gebruiksvoorwaarden,	 de	 titels	 en	 nummering	 van	 artikelen	

uitsluitend	 bedoeld	 om	 verwijzing	 naar	 artikelen	 te	 faciliteren	 en	 zij	 zullen	 de	
interpretatie	van	de	betreffende	artikelen	niet	beïnvloeden.	

	
Artikel	2	–	Toepasselijkheid	Gebruiksvoorwaarden	
	
2.1					 Deze	 Gebruiksvoorwaarden	 zijn	 van	 toepassing	 op	 ieder	 gebruik	 van	 de	 Website,	 op	 alle	

Diensten	die	door	Platform	worden	aangeboden	en	op	alle	overeenkomsten	die	DL	aangaat	
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voor	het	gebruik	van	de	Website	en	de	Diensten,	en	wel	telkens	in	de	versie	die	geldt	op	het	
moment	 van	 het	 betreffende	 gebruik	 van	 de	 Website	 en/of	 Dienst	 c.q.	 het	 moment	 van	
sluiten	van	de	betreffende	overeenkomst.	

	
2.2					 DL	is	te	allen	tijde	gerechtigd	deze	Gebruikersvoorwaarden	te	wijzigen	en/of	aan	te	vullen.	
	
2.3	 In	het	geval	enige	bepaling	van	deze	Gebruiksvoorwaarden	nietig	mocht	blijken	te	zijn	of	te	

worden	verklaard,	laat	dat	de	geldigheid	van	de	overige	bepalingen	onverlet.	
	
2.4	 Bij	 het	 aanmaken	 van	 het	 Account	 door	 de	 Gebruiker,	 is	 Gebruiker	 verplicht	 zijn/haar	

mobiele	nummer	op	te	geven.	DL	kan	Gebruiker	daarmee	een	SMS	en/of	WhatsApp	sturen	
mocht	het	registreren,	inloggen	of	wijzigen	van	het	wachtwoord	niet	lukken	via	de	e-mail.	

	
Artikel	3		-	Gebruik	van	het	Platform	
	
3.1	 Het	Platform	heeft	tot	doel	om	de	Gebruiker	in	staat	te	stellen	om	kennis	en	ervaring	uit	te	

wisselen	op	het	vlak	van	project,	proces	en	programmamanagement	bij	de	 lokale	overheid	
Het	Platform	heeft	daarbij	uitsluitend	een	faciliterende	rol.	

	
3.2	 Het	 Platform	 is	 niet	 ingericht	 en	 ook	 niet	 bedoeld	 om	 vertrouwelijke	 gegevens	 uit	 te	

wisselen.		
	
3.3	 De	Gebruiker	 is	 het	 derhalve	 niet	 toegestaan	 om	 informatie	 en	 gegevens	 op	 en/of	 via	 het	

Platform	 te	 delen	 die	 zijn	 onderworpen	 aan	 de	 wettelijke	 geheimhoudingsplicht,	 en/of	
anderszins	op	grond	van	geldende	wet-	en	regelgeving	bescherming	genieten	bijvoorbeeld	op	
grond	 van	 de	 	 Wet	 bescherming	 persoonsgegevens	 en/of	 de	 Algemene	 Verordening	
Gegevensbescherming.		

	
3.4	 DL	 staat	 buiten	 hetgeen	 Gebruiker	 aan	 gegevens	 via	 het	 Platform	 wisselen.	 Zij	 is	 niet	

verantwoordelijk	 voor	 de	wijze	waarop	 Gebruiker	 het	 Platform	 gebruikt,	 ook	 niet	 voor	 de	
gegevens	die	Gebruiker	via	het	Platform	wisselt.	

	
3.5	 DL	 is	 te	 allen	 tijde	 gerechtigd	 (de	 inhoud	 van)	haar	dienstverlening	 aan	 te	passen	en/of	 te	

beëindigen.		
	
3.6.1	 DL	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 om	 de	 door	 een	 Gebruiker	 opgegeven	 informatie	 te	

weigeren,	wijzigen	en/of	te	verwijderen	van	de	Website,	bijvoorbeeld	omdat	deze	onjuist	of	
onbetrouwbaar	 zijn,	 in	 strijd	 zijn	met	de	wet	of	 onrechtmatig	 zijn	 jegens	derden,	 of	 in	het	
geval	 de	 betreffende	 Gebruiker	 niet	 langer	 aan	 het	 Platform	 verbonden	 is,	 een	 en	 ander	
zonder	 dat	 dit	 op	 enige	 wijze	 kan	 leiden	 tot	 enig	 recht	 van	 de	 Gebruiker	 op	
schadevergoeding.	

	
3.6.2	 DL	 zal	 de	 gebruiker	 schriftelijk	 (waaronder	 per	 e-mail)	 op	 de	 hoogte	 stellen	 van	 haar	

voornemen	om	de	informatie	te	weigeren,	wijzigen	en/of	te	verwijderen	van	de	Website.	
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3.7	 Het	Account	eindigt,	zonder	dat	een	Partij	ter	zake	van	die	beëindiging	aanspraken	kan	doen	
gelden	 op	 de	 andere	 Partij,	 indien	 en	 zodra	 zich	 een	 van	 de	 volgende	 omstandigheden	
voordoet:	
a.	 het	Platform	wordt	geheel	en	blijvend	gestaakt;	
b.	 DL	beëindigt	het	Account	van	de	Gebruiker;	
c.	 de	Gebruiker	beëindigt	zijn	Account;	
d.	 de	Gebruiker	is	niet	in	dienst	bij	de	betreffende	overheidsinstelling.	
	

3.8	 DL	kan	het	Account	van	de	Gebruiker	beëindigen	in	de	navolgende	gevallen:	
a.	 de	 Gebruiker	 is	 in	 de	 uitoefening	 van	 zijn	 beroep	 geschorst	 of	 heeft	 anderszins	 een	

disciplinaire	maatregel	opgelegd	gekregen;	
b.	 de	 Gebruiker	 gebruikt	 het	 Platform	 voor	 een	 ander	 doel	 dan	 waarvoor	 het	 dient	 te	

worden	gebruikt;	
c.	 de	Gebruiker	komt	een	of	meerdere	bepalingen	van	de	Gebruikersvoorwaarden	niet	of	

niet	 behoorlijk	 na	 en	 is	 in	 gebreke	 om	 op	 eerste	 aanzegging	 van	 DL	 binnen	 de	 in	 die	
aanzegging	 genoemde	 redelijke	 termijn	 (alsnog)	 de	 verplichtingen	 uit	 de	
Gebruikersvoorwaarden	 (behoorlijk)	 na	 te	 komen	 en	 de	 gevolgen	 van	 het	 in	 gebreke	
blijven	ongedaan	te	maken.		

	
3.9	 	In	 het	 geval	 Gebruiker	 bij	 het	 aanmaken	 van	 zijn	 Account	 heeft	 aangegeven	 dat	 hij	 is	

aangesloten	bij	een	gemeente	die	lid	is	van	VPNG,	verklaart	hij	en	staat	hij	er	voor	in	dat	hij	
bij	de	bij	die	gemeente	is	aangesloten,	en	aanvaardt	hij	dat	de	Samenwerkingsovereenkomst	
op	deze	Gebruikersvoorwaarden	van	toepassing	is.		

	 Gebruiker	verklaart	dat	hij	uit	hoofde	van	zijn	aansluiting	bij	de	betreffende	gemeente	–	en	
indien	en	voor	 zover	die	gemeente	 lid	 is	 van	VPNG	 -	op	de	hoogte	 is	 en	 zal	blijven	van	de	
inhoud	van	de	Samenwerkingsovereenkomst.		

	
3.10	 Gebruiker	verklaart	uitdrukkelijk	zich	te	houden	aan	de	bepalingen	uit	de	Wet	bescherming	

persoonsgegevens	 en	 de	 Algemene	 Verordening	 Gegevensbescherming	 en	 zijn	 wettelijke	
geheimhoudingsplicht.	

	
3.11	 Het	gebruik	van	de	(persoons-)gegevens	die	door	middel	van	de	Website	door	een	Gebruiker	

worden	 verkregen	 mogen	 uitsluitend	 worden	 gebruikt	 voor	 het	 doel	 waarvoor	 deze	 zijn	
verstrekt.	 Het	 is	 de	 Gebruiker	 niet	 toegestaan	 om	 deze	 gegevens	 te	 verwerken	 voor	 enig	
ander	doel,	waaronder	begrepen	–	maar	niet	daartoe	beperkt	-	iedere	vorm	van	ongevraagde	
communicatie	 (spam).	Het	 is	evenmin	toegestaan	om	persoonsgegevens	 (waaronder	e-mail	
adressen)	van	Gebruikers	te	verzamelen	voor	welke	reden	dan	ook.	

	
3.12	 Het	 is	 DL	 toegestaan	 om	 informatie	 en	 /of	 mededelingen	 aan	 Gebruiker	 te	 doen	 via	 het	

Platform,		via	het	opgegeven	mailadres	of	telefoon	nummer	van	de	Gebruiker.	
	
3.13	 Iedere	activiteit	van	Gebruiker	-	zoals	aanmelding	voor	een	bijeenkomst,	forum	bijdrage,	etc.	

-	is	zichtbaar	voor	andere	gebruikers.	
	
3.14	 Partijen	zullen	de	 inhoud	van	deze	overeenkomst,	de	onderliggende	opdracht(en),	alsmede	

alle	geheime	bedrijfsinformatie	van	de	andere	Partij,	waarvan	zij	wist	of	had	kunnen	weten	
dat	dit	geheim	was	en	moest	blijven,	geheimhouden.		
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II	 IEDERS	VERPLICHTINGEN		
	
Artikel	4	-	Kwalitatieve	verplichtingen	Gebruiker	
	
4.1	 Gebruiker	verklaart	en	staat	voor	het	navolgende	in:	

a.	 Gebruiker	 is	 ambtenaar	 bij	 een	 overheidsinstantie	 (zoals	 Provincie,	 gemeente	 en/of	
waterschap);	

b.	 Gebruiker	houdt	zich	bezig	met	projectmanagement	in	de	breedste	zin	des	woords;	
c.	 aan	 Gebruiker	 is	 de	 normale	 uitoefening	 van	 zijn	 beroep	 niet	 geheel	 of	 gedeeltelijk	

ontzegd	of	beperkt.	
	
Artikel	5	–	DL	
	
5.1	 DL	zal:		

a. de	Website	en	het	Platform	zo	optimaal	mogelijk	toegankelijk	en	werkzaam	houden;	
b. de	Website	en	het	Platform	onderhouden	en	zo	nodig	verbeteren.	

5.2	 DL	kan	echter	niet	garanderen	dat	de	Website	en	het	Platform	ongestoord	functioneren.	Zij	
zal	 haar	 best	 doen	 om	 de	Website	 en	 het	 Platform	 optimaal	 te	 laten	 functioneren	 en	 dat	
eventuele	gebreken	zullen	worden	opgelost,	maar	kan	daar	niet	voor	in	staan.		

	
5.3	 DL	kan	ook	niet	garanderen	dat	de	gegevens	die	op	de	Website	en	het	Platform	staan	en/of	

gewisseld	worden,	juist	en	volledig	zijn.		
	
5.4	 DL	is	niet	verantwoordelijk	voor	de	door	de	Gebruiker	verstrekte	gegevens.	
	
III	 VERTROUWELIJKHEID		
	
Artikel	6	-	Intellectuele	eigendomsrechten	
	

Alle	intellectuele	eigendomsrechten	met	betrekking	tot	de	Website	en	het	Platform	behoren	
bij	uitsluiting	toe	aan	DL	en/of	haar	licentiegevers.	

	
Artikel	7	–	Privacy	
	
	 Het	Platform	verwerkt	persoonsgegevens	van	Gebruikers	ten	behoeve	van	de	uitvoering	van	

de	Diensten	en	aanverwante	activiteiten	en	 in	overeenstemming	met	de	Wet	bescherming	
persoonsgegevens.	

	
Artikel	8	-	Hyperlinks	en	Cookies	
	
8.1	 Het	 Platform	 kan	 hyperlinks	 naar	 andere	 websites	 bevatten.	 DL	 draagt	 geen	

verantwoordelijkheid	voor	de	inhoud	en	privacy	instellingen	van	deze	websites.	
	
8.2	 Het	Platform	maakt	bij	het	aanbieden	van	de	Dienst	gebruik	van	cookies.	Een	cookie	 is	een	

eenvoudig	 klein	 bestandje	 dat	met	 pagina’s	 van	 de	Website	 van	 het	 Platform	 en/of	 Flash-
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applicaties	wordt	meegestuurd	en	door	de	browser	op	de	harde	schrijf	van	de	computer	van	
de	 Gebruiker	 wordt	 opgeslagen.	 Het	 Platform	 gebruikt	 cookies	 om	 de	 instellingen	 en	
voorkeuren	 van	 de	 Gebruiker	 te	 onthouden.	 De	 Gebruiker	 kan	 deze	 cookies	 uitzetten	 via	
zijn/haar	browser.		

	
8.3	 Via	het	Platform	worden	cookies	geplaatst	van	het	Amerikaanse	bedrijf	Google,	als	deel	van	

de	 “Google	 Analytics”-dienst.	 DL	 gebruikt	 deze	 dienst	 om	bij	 te	 houden	 en	 rapportages	 te	
krijgen	 over	 hoe	 bezoekers	 de	website	 gebruiken.	Google	 kan	 deze	 informatie	 aan	 derden	
verschaffen	 indien	 Google	 hiertoe	 wettelijk	 wordt	 verplicht,	 of	 voor	 zover	 derden	 de	
informatie	namens	Google	verwerken.	DL	heeft	hier	geen	invloed	op.		

	
	
8.4	 Met	het	aanvaarden	van	deze	Gebruiksvoorwaarden	tekenen	van	deze	overeenkomst	stemt	

de	Gebruiker	onvoorwaardelijk	met	het	cookiebeleid	van	het	Platform	in.	
	
Artikel	9	–	Verwijzingen	
	

De	Website	kan	verwijzingen	bevatten	(bijvoorbeeld	door	middel	van	een	hyperlink,	banner	
of	button)	naar	de	websites	van	derden.	DL	heeft	geen	zeggenschap	over	deze	websites	en	is	
niet	 verantwoordelijk	 voor	 de	 inhoud	 daarvan	 en/of	 het	 gevoerde	 beleid,	 waaronder	 het	
privacy	beleid.	
	

Artikel	10	-		Beveiliging	
	

DL	spant	zich	naar	alle	redelijkheid	in	haar	systemen	te	beveiligen	tegen	verlies	en/of	enige	
vorm	van	onrechtmatig	gebruik	en/of	enige	inbreuk	op	ongestoord	gebruik.	DL	legt	hiervoor	
passende	 technische	 en	 organisatorische	 maatregelen	 ten	 uitvoer,	 waarbij	 onder	 meer	
rekening	wordt	gehouden	met	de	stand	van	de	techniek.	

	
IV	 AANSPRAKELIJKHEID	
	
Artikel	11	-	Aansprakelijkheid	
	
11.1	 DL	 is	niet	 aansprakelijk	 voor	 schade,	 van	welke	aard	ook,	ontstaan	doordat	 zij	 is	uitgegaan	

van	 door	 of	 namens	 Gebruiker	 en/of	 Consultant	 verstrekte	 onjuiste	 en/of	 onvolledige	
gegevens.		

	
11.2	 DL	 is	 niet	 aansprakelijk	 voor	 het	 gebruik	 dat	 Gebruiker	 van	 het	 Platform	maakt,	 de	 wijze	

waarop	 de	 Gebruiker	 van	 het	 Platform	 gebruikt	 maakt	 noch	 voor	 de	 gegevens	 die	 de	
Gebruiker	op	het	Platform	plaatst.	 Zij	 is	 ook	niet	 aansprakelijk	 voor	het	 geval	het	Platform	
geheel	 of	 gedeeltelijk	 niet	 optimaal	 of	 zelfs	 in	 het	 geheel	 niet	 functioneert,	 of	 geheel	 of	
gedeeltelijk	niet	beschikbaar	of	toegankelijk	is,	bijvoorbeeld	vanwege	onderhoud	of	storing.	
Ook	is	DL	niet	aansprakelijk	in	het	geval	de	Website	virussen,	trojans	en	andere	fouten	en/of	
gebreken	bevat	of	 in	het	geval	dat	derden	de	Website	en/of	de	systemen	van	DL	en/of	het	
Platform	onrechtmatig		gebruiken.	
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11.3	 DL	is	slechts	aansprakelijk	voor	schade	(i)	indien	deze	schade	valt	onder	de	dekking	van	haar	
aansprakelijkheidsverzekering	 en	 wel	 tot	 het	 bedrag	 dat	 door	 haar	 verzekering	 wordt	
uitgekeerd	te	vermeerderen	met	het	eigen	risico,	dan	wel	(ii)	indien	er	sprake	is	van	opzet	of	
grove	schuld	van	haar	of	een	van	haar	leidinggevenden.	

	
11.4	 Indien	er	(i)	geen	sprake	is	van	opzet	of	grove	schuld,	dan	wel	(ii)	de	verzekering	niet	uitkeert	

en	er	toch	sprake	is	van	aansprakelijkheid	van	DL,	dan	is	deze	aansprakelijkheid	beperkt	tot	
enkel	 directe	 schade	 (waarbij	 aansprakelijkheid	 voor	 indirecte	 schade	 uitdrukkelijk	 wordt	
uitgesloten)	met	een	maximum	van	€	5.000,-.	

	
	
11.5	 Alle	vorderingsrechten	en	andere	bevoegdheden,	uit	welke	hoofde	dan	ook,	die	Gebruiker	of	

VPNG	 jegens	 DL	 heeft,	 dienen	 binnen	 zes	 maanden	 na	 het	 moment	 waarop	 Gebruiker	
respectievelijk	 VPNG	 hiermee	 bekend	 werd	 of	 redelijkerwijze	 had	 kunnen	 zijn	 schriftelijk	
door	DL	te	zijn	ontvangen,	bij	gebreke	waarvan	deze	komen	te	vervallen.	

	
11.6	 Indien	 DL	 door	 derden	 mocht	 worden	 aangesproken,	 dan	 is	 de	 betreffende	 Gebruiker	

gehouden	DL	zowel	buiten	als	in	rechte	bij	te	staan	en	onverwijld	al	hetgeen	te	doen	dat	van	
hen	in	dat	geval	verwacht	mag	worden.		

	 Mocht	 Gebruiker	 in	 gebreke	 blijven	 in	 het	 nemen	 van	 adequate	 maatregelen,	 dan	 is	 DL,	
zonder	ingebrekestelling,	gerechtigd	zelf	daartoe	over	te	gaan.	Alle	kosten	en	schade	aan	de	
zijde	 van	 DL	 en	 derden	 daardoor	 ontstaan,	 komen	 integraal	 voor	 rekening	 en	 risico	 van	
Gebruiker.		

	
V	 SLOTBEPALINGEN	
	
Artikel	12	-	Toepasselijk	recht,	geschillen	
	
12.1	 Op	 deze	 Gebruiksvoorwaarden	 en	 alle	 daaruit	 voortvloeiende	 rechtsverhoudingen	 tussen	

partijen	is	uitsluitend	Nederlands	recht	van	toepassing.	
	
12.2	 Alle	 geschillen	 die	 voortvloeien	 uit	 het	 afsluiten	 en	 de	 geldigheid,	 de	 interpretatie	 of	 de	

uitvoering	 van	 deze	 Gebruiksvoorwaarden	 of	 enige	 nadere	 overeenkomst	 inclusief	 de	
overeenkomsten	 of	 akten	 die	 hierop	 gebaseerd	 zijn	 alsmede	 geschillen	 die	 daarmee	
samenhangen	of	daaruit	voortvloeien	zullen	met	uitsluiting	van	elke	andere	bevoegde	rech-
ter	 tot	 de	 exclusieve	 bevoegdheid	 van	 de	 bevoegde	 rechter	 in	 het	 arrondissement	
Gelderland	behoren.	

	
Artikel	13	–	Versie	
	

Deze	versie	van	de	Gebruiksvoorwaarden	heeft	kenmerk	2018-	001	en	dateert	van	6	maart	
2018.	
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