Algemene voorwaarden Monitor Sport en Gemeenten
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Aanmeldformulier Monitor Sport en Gemeenten”: Formulier waarmee de Gebruiker bij
ondertekening officieel heeft bevestigd richting VSG gebruik te willen maken van de Monitor Sport
en Gemeenten en kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.
“Algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van VSG, die van toepassing zijn bij het
gebruik van de website en de Monitor Sport en Gemeenten.
“Monitor Sport en Gemeenten”: interactief online monitoring- en benchmarkingplatform wat online
benaderbaar is via de Website, waarop de Gebruiker na inloggen inzage krijgt in de eigen gegevens,
de gegevens van andere deelnemers en bewerkte gegevens voor analyse op een set kernindicatoren.
“Gebruiker”: Gebruiker van de Website, waaronder begrepen een gebruiker van de Monitor Sport en
Gemeenten, waaronder tevens begrepen de werknemers van de Gebruiker.
“Gebruikersgroep”: Alle Gebruikers dan wel een gemandateerde afvaardiging van Gebruikers.
“VSG”: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Sport en Gemeenten, statutair
gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag (2514 JS), aan de Nassaulaan 12.
“Mulier Instituut”: stichting met als doel de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke
kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport.
“Website”: de website www.monitorsportengemeenten.nl, inclusief de Monitor Sport en
Gemeenten.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website, waaronder het
gebruik van de Monitor Sport en Gemeenten. De Gebruiker van de website stemt bij het bezoeken
en/of gebruiken van de Website automatisch in met de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden.
2.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Gebruik website
3.1 De Gebruiker van de Website zal de Website uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is
ontworpen, namelijk het hanteren van de gegevens uit de Monitor Sport en Gemeenten voor eigen
gebruik in het kader van zelfevaluatie. Monitor Sport en Gemeenten heeft uitsluitend tot doel:


het mogelijk maken een indicatie te verkrijgen van de eigen prestaties op de vastgestelde
beleidsindicatoren door een vergelijking met deelnemende gemeenten mogelijk te maken en



het mogelijk maken een indicatie te verkrijgen van de ontwikkeling van de eigen prestaties
op de vastgestelde beleidsindicatoren door een vergelijking met prestaties geleverd op deze
indicatoren in voorgaande jaren voor deelnemende gemeenten mogelijk te maken.

3.2 De Gebruiker zal zich bij het gebruik van de Website onthouden van gedragingen waarvan
overige Gebruikers van de Website of derden hinder dan wel schade ondervinden dan wel
gedragingen waarmee schade wordt toegebracht aan de Website zelf.
3.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn account, te weten de gebruikersnaam en het
wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Monitor Sport en Gemeenten, aan
derden te verstrekken. De Gebruiker staat jegens VSG in voor het gebruik dat – al dan niet met zijn
toestemming – van zijn account wordt gemaakt.
3.4 Indien VSG constateert dat de Gebruiker handelt in strijd met de toepasselijke wettelijke
regelgeving, heeft VSG het recht de Monitor Sport en Gemeenten zonder nadere aankondiging voor
de betreffende Gebruiker buiten gebruik te stellen.
3.5 VSG is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Website en de Monitor Sport en
Gemeenten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit
noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijke aanpassingen
en/of verbeteringen.
4. Inhoud overeenkomst Monitor Sport en Gemeenten
4.1 De Gebruiker verbindt zich door ondertekening van het Aanmeldformulier Monitor Sport en
Gemeenten voor een minimale periode van drie jaar aan de Monitor Sport en Gemeenten en de
daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
4.2 De Gebruiker verbindt zich door ondertekening van het Aanmeldformulier Monitor Sport en
Gemeenten aan de verplichting om jaarlijks het door VSG gefactureerde bedrag voor deelname
voorafgaand aan het kalenderjaar te voldoen.
4.3 Indien VSG constateert dat de Gebruiker het gefactureerde bedrag niet tijdig heeft voldaan, heeft
VSG het recht de Monitor Sport en Gemeenten zonder nadere aankondiging voor de betreffende
Gebruiker (tijdelijk) buiten gebruik te stellen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
4.4 VSG is gerechtigd om haar tarieven voor het gebruik van de Monitor Sport en Gemeenten jaarlijks
te indexeren. Andere tariefswijzigingen dienen te worden afgestemd met de Gebruikersgroep.
5. Verplichtingen Gebruiker ten aanzien van het gebruik van de Website en de Monitor Sport
en Gemeenten
Registratie gebruiker
5.1 De Gebruiker dient zich, indien hij gebruik wil maken van de Monitor Sport en Gemeenten, als
gebruiker te registreren op de Website. De Gebruiker dient een minimaal aantal gegevens aan VSG
kenbaar te maken teneinde gebruik te kunnen maken van de Monitor Sport en Gemeenten.
Toestemming voor de verwerking van gegevens
5.2 Door zich te laten registreren en deel te nemen aan de Monitor Sport en Gemeenten, garandeert
de gebruiker aan VSG dat alle noodzakelijke toestemmingen zijn verkregen voor de verwerking van
de gegevens in de Monitor Sport en Gemeenten.

Geheimhouding gegevens
5.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de door hem of haar gehanteerde
wachtwoorden en gebruikersnamen en de Gebruiker vrijwaart VSG voor enige schade of letsel ten
gevolge van ongeoorloofde interceptie, verzameling en misbruik van persoonlijke gegevens door
personen, organisaties of overheidsinstanties.
5.4 Indien de Gebruiker klaar is met het gebruik van de Website en/of de Monitor Sport en
Gemeenten dient de Gebruiker het webbrowservenster te sluiten voordat hij/zij de computer
onbeheerd achter laat, zeker indien gewerkt wordt vanuit een openbare computer. Dit moet zodanig
gebeuren, dat niemand anders de browser met daarop de nog actieve Website en Monitor Sport en
Gemeenten met de individuele gebruikersgegevens kan gebruiken.
5.5 De Gebruiker is gerechtigd om de eigen onbewerkte door de Gebruiker ingevoerde gegevens in
de Monitor Sport en Gemeenten te verstrekken aan derden, als zijnde eigenaar. Zie lid 9.2
intellectuele eigendomsrechten.
Verzameling gegevens
5.6 In het kader van het gebruik van de Monitor Sport en Gemeenten verzamelt de Gebruiker de
volgende gegevens:


gegevens op de vragen beschreven in de Monitor Sport en Gemeenten (sportparticipatie
e.d.)



onderzoek rapportages en andere documentatie ter onderbouwing van de ingevoerde
gegevens op de vragen beschreven in de Monitor Sport en Gemeenten



profielgegevens (naam, functie, telefoonnummer e.d.) van de Gebruiker van de Monitor
Sport en Gemeenten

Wijze van verzamelen
5.7 De Gebruiker voert de gegevens rechtstreeks in de Monitor Sport en Gemeenten in, dan wel laat
deze onder controle en toezicht van de Gebruiker invoeren. De Gebruiker heeft een eigen
wachtwoord dat de toegang tot de Monitor Sport en Gemeenten reguleert. VSG beschouwt al deze
gegevens als zijnde meegedeeld door of namens de Gebruiker.
5.8 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het corrigeren van fouten in gegevens. De Gebruiker
kan dit doen met behulp van haar/zijn gebruikersnaam en wachtwoord en via haar/zijn
toegangsrechten tot de Monitor Sport en Gemeenten.
6. Verplichtingen VSG ten aanzien van het gebruik van de Website en de Monitor Sport en
Gemeenten
Gebruik van gegevens
6.1 De profielgegevens worden verzameld en gebruikt door VSG:
-

teneinde met Gebruikers over de Monitor Sport en Gemeenten te communiceren;

-

teneinde Gebruikers uit te nodigen voor bijeenkomsten gerelateerd aan de Monitor Sport en
Gemeenten

6.2 VSG zal de profielgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan genoemd in artikel 5.1 en
deze gegevens worden door VSG niet gebruikt voor andere projecten of activiteiten van VSG, of voor
contact met andere personen voor VSG activiteiten.
6.3 Demografische gegevens en uit een vragenlijst voortvloeiende gegevens worden door VSG
gebruikt:
-

teneinde de resultaten van de deelnemers in het maatrapport Monitor Sport en Gemeenten
weer te geven;

-

teneinde door Gebruikers benaderd te kunnen worden, middels het interactieve online
systeem, ofwel de Monitor Sport en Gemeenten, waarbij gebruik gemaakt wordt van
specifieke toegangsrechten (gebruikersnaam en wachtwoord)

6.4 Demografische gegevens en uit een vragenlijst voortvloeiende gegevens kunnen worden
samengevoegd en gebruikt door VSG in een anoniem gemaakte statistische vorm (zonder enige
koppeling naar identificatie gegevens), ten behoeve van het evalueren en analyseren van deelname
aan de Monitor Sport en Gemeenten en de resultaten.
Geheimhouding gegevens
6.5 VSG zal de gegevens die de Gebruiker aan VSG kenbaar maakt bij haar/zijn registratie ten
behoeve van het gebruik van de Monitor Sport en Gemeenten niet kenbaar maken aan derden.
Uitzondering hierop vormt het verstrekken van gegevens via de Monitor Sport en Gemeenten aan
het Mulier Instituut. Mulier Instituut is daarbij gebonden aan verplichtingen ten aanzien van het
gebruik. Zie artikel 7. Verplichtingen Mulier Instituut , ten aanzien van het gebruik van de Website en
de Monitor Sport en Gemeenten
6.6 Indien VSG, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is VSG niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling jegens de Gebruiker en/of derden.
6.7 VSG neemt passende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen, die ontworpen zijn om
de – op grond van het systeem – voor haar verzamelde en aan haar toevertrouwde
(persoons)gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling of misbruik.
6.8 VSG is gerechtigd anoniem gemaakte statistische gegevens, demografische gegevens en/of uit
een vragenlijst voortvloeiende gegevens en testresultaten te onthullen en publiceren aan andere
organisaties, overheden, openbare instellingen of het publiek in het algemeen. Dit om onderzoek en
analyse van deelname aan de Monitor Sport en Gemeenten en de resultaten te ondersteunen en om
de belangen van de Gebruiker te behartigen.
Bewaren van gegevens en beëindigen account gebruiker
6.9 VSG zal gegevens in beginsel in gepersonaliseerde vorm voor een periode van 10 jaar bewaren
teneinde de voortdurende toegang tot Monitor Sport en Gemeenten en verwijzing mogelijk te
maken. Na deze periode zal VSG de identificatie gegevens verwijderen en de rechten van de
desbetreffende gebruikersaccounts annuleren.

6.10 VSG is gerechtigd systeem gegevens in anoniem gemaakte vorm (met weglating van
persoonsgegevens) voor een langere periode te bewaren, indien VSG dat redelijkerwijs noodzakelijk
acht voor verdere analyse en evaluatie van het systeem van Monitor Sport en Gemeenten en de
resultaten ervan.
6.11 VSG behoudt zich het recht voor om het account van een Gebruiker te beëindigen en alle
daaraan gekoppelde gegevens te verwijderen, indien het account gedurende meer dan twee jaar
inactief is geweest.
7. Verplichtingen Mulier Instituut ten aanzien van het gebruik van de Website en de Monitor
Sport en Gemeenten
Gebruik van gegevens
7.1 Mulier Instituut zal zich bij het gebruik van de Website onthouden van gedragingen waarvan
overige Gebruikers van de Website of derden hinder dan wel schade ondervinden dan wel
gedragingen waarmee schade wordt toegebracht aan de Website zelf.
7.2 Mulier Instituut heeft inzicht in de gegevens van de Gebruiker en gebruikt deze enkel voor eigen
analyses ten behoeve van kennisontwikkeling.
Geheimhouding gegevens
7.3 Het is Mulier Instituut niet toegestaan de door de Gebruiker ingevoerde gegevens in de Monitor
Sport en Gemeenten te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen of op enigerlei wijze openbaar
te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSG of rechtmatige toestemming van
de rechthebbende. Zie artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten.
7.4 Het is Mulier Instituut niet toegestaan de eigen analyses op basis van de door de Gebruiker
ingevoerde gegevens in de Monitor Sport en Gemeenten op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSG of
rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zie artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten.
7.5 Mulier Instituut is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de door hem of haar
gehanteerde wachtwoorden en gebruikersnamen.
7.6 Indien Mulier Instituut klaar is met het gebruik van de Website en/of de Monitor Sport en
Gemeenten dient Mulier Instituut het webbrowservenster te sluiten voordat hij/zij de computer
onbeheerd achter laat, zeker indien gewerkt wordt vanuit een openbare computer. Dit moet zodanig
gebeuren, dat niemand anders de browser met daarop de nog actieve Website en Monitor Sport en
Gemeenten met de individuele gebruikersgegevens kan gebruiken.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van VSG is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
Verdergaande aansprakelijkheid wordt door VSG uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 VSG staat niet in voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en/of tijdigheid van
informatie, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, die is gepubliceerd op de Website
en/of via de Website wordt verspreid, waaronder begrepen de informatie die is te raadplegen via de

Monitor Sport en Gemeenten. Aan de via de Monitor Sport en Gemeenten en Website verkregen
informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
8.3 Beslissingen die de Gebruiker neemt op basis van de informatie weergegeven op de Website
en/of de gegevens uit de Monitor Sport en Gemeenten is voor zijn eigen rekening en risico.
8.4 VSG is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder onder meer
vertragingsschade, immateriële schade, schade wegens aansprakelijkheid jegens derden of welke
(gevolg)schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i)
defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met
de toegang tot of het gebruik van de Website, (ii) de informatie die op de Website wordt
aangeboden, (iii) de werking of het niet beschikbaar zijn van de Website en/of onderdelen daarvan,
(iv) misbruik van de Website, (v) verlies van gegevens, (vi) het downloaden of gebruiken van software
of gegevens die via de Website beschikbaar wordt gesteld of (vii) aanspraken van derden in verband
met gebruik van de Website, (viii) de verstrekking van (onvolledige en/of onjuiste) informatie aan
derden, (ix) schending van in deze Algemene Voorwaarden op Gebruiker rustende verplichtingen.
9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 VSG, of rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen,
merkrechten, handelsnamen, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking
tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, logo’s,
de (bron)code – met inbegrip van, maar niet beperkt tot HTML, andere programmeertalen en alle
scripts -, illustraties, audioboodschappen, videoclips en andere ‘multi- media inhoud’.
9.2 De onbewerkte door Gebruiker ingevoerde gegevens in de Monitor Sport en Gemeenten zijn en
blijven, voor zover ze door de deelnemende gemeenten zijn ingeleverd, eigendom van de gemeente.
9.3 De berekende gegevens en rapporten zijn eigendom van VSG.
9.4 Het is niet toegestaan de onbewerkte door Gebruiker ingevoerde gegevens in de Monitor Sport
en Gemeenten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden
of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSG of rechtmatige
toestemming van de rechthebbende. De Gebruiker mag informatie op de Monitor Sport en
Gemeenten wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.
9.5 Indien de Gebruiker merkt dat inbreuk wordt gemaakt op één of meerdere intellectuele
eigendomsrechten van VSG, wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met VSG via het
telefoonnummer 070 - 373 80 55 of via info@sportengemeenten.nl
10. (Hyper)links
10.1 Indien VSG (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat VSG de
op of via deze internetsites te raadplegen informatie of aangeboden producten of diensten
aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke (hyper)links is volledig voor eigen risico. VSG aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid,
betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door VSG niet
geverifieerd.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden
11.1 VSG is gerechtigd de Algemene Voorwaarden op elk door haar gewenst moment te wijzigen. De
Gebruiker stemt automatisch in met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden door VSG.
11.2 Gebruiker wordt aangeraden de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren.
12. Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op alle geschillen tussen VSG en een Gebruiker van de Website over deze Algemene
Voorwaarden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechtbank te Utrecht is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit deze
Algemene Voorwaarden.

