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Algemene voorwaarden gebruik StudySafe 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de StudySafe van Christelijke 
Hogeschool Windesheim. 
Door gebruik te maken van de StudySafe, aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden. 
 
Beheer 
De StudySafe wordt beheerd door Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle, Campus 2-6, 8017 CA 
Zwolle. Voor vragen over de StudySafe of de Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met 
het Windesheim Informatiecentrum via 0900 – 8899 of info@windesheim.nl 
 
Eigendom 
Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere eigendomsrechten in de StudySafe, 
van welke aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, zijn eigendom van Windesheim.  

 
Persoonsgegevens 
De gebruiker heeft toestemming van een ouder/voogd om een account aan te maken in de StudySafe 
en zijn of haar naam en e-mailadres bekend te maken bij Windesheim. 
 
De gebruiker geeft Windesheim toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte 
persoonsgegevens. Windesheim gebruikt de naam en het e-mailadres van de gebruiker uitsluitend ter 
ondersteuning van het studiekeuzeproces van de gebruiker.  
 
Gebruik 
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij of zij invult, opslaat en deelt via e-mail en/of 
social media. Windesheim kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de 
StudySafe door de gebruiker. 
 
De StudySafe is op dit moment gratis aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel 
gebruik. Windesheim behoudt zich het recht voor de StudySafe te wijzigen of in te trekken. 
 
Om de StudySafe te gebruiken moet u beschikken over een desktopcomputer of een compatibele 
mobiele telefoon of handheld-apparaat en internet toegang. 
 
Aansprakelijkheid 
Windesheim is niet aansprakelijk voor schade, die uit welke oorzaak dan ook, voor gebruiker van de 
StudySafe of derden die is ontstaan door gebruik van de StudySafe, tenzij er sprake is van opzet en/of 
grove schuld aan de zijde van Windesheim. 

mailto:info@windesheim.nl

