
Als er, ongeacht om welke reden, afwijkingen voorkomen in de vertaling, dan zal de Engelse versie 
voorrang hebben. 

 

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath 

 

In samenvattingen van secties die zijn opgemaakt zoals dit gedeelte, wordt in heldere taal 

uitgelegd waar u mee akkoord gaat, maar deze samenvattingen maken geen deel uit van de 

Voorwaarden. 

 

Door XtraMath te gebruiken, gaat u akkoord met al onze Voorwaarden. 

 

Acceptatie van de Voorwaarden. Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. 
Als u zich registreert voor een XtraMath-account, erkent u dat u de volgende Algemene 
voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en ermee akkoord gaat. Als u een ouder, voogd of 
leraar bent, en uw kind/leerling registreert voor XtraMath, gaat u ermee akkoord dat u bent 
gebonden aan deze Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van XtraMath door het 
desbetreffende kind of de desbetreffende leerling. 
 
Uw privacy is belangrijk voor XtraMath. We leggen in ons Privacybeleid, dat wettelijk deel 

uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, uit hoe we uw gegevens gebruiken. 

 

1. Privacy. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe XtraMath gebruikersgegevens verzamelt, 
gebruikt en bekendmaakt. Hierin wordt ook uiteengezet hoe we gegevens opslaan, beveiligen, 
bewaren en verwijderen. Het Privacybeleid van XtraMath is opgenomen in deze 
Gebruiksvoorwaarden (samen de ' Voorwaarden'.) 
 
Leerlingacccounts kunnen alleen worden gemaakt door de ouder, voogd of leraar van de 

leerling. Wanneer u een account, moet u waarheidsgetrouwe gegevens verstrekken. 

 

2. Gebruikersaccounts. Geen enkel persoon in de Verenigde Staten die jonger dan dertien 
jaar is, of jonger dan zestien jaar buiten de VS, mag een eigen account maken. Een ouder, 
voogd of leraar moet een leerlingaccount maken voor ieder kind dat jonger is dan deze 
leeftijdslimieten voordat het kind XtraMath kan gebruiken. 
 
U gaat ermee akkoord dat de gegevens die u aan XtraMath verstrekt, tijdens de registratie of op 
elk ander moment, waar, accuraat, actueel en volledig zijn. Als ouder, voogd of leraar verklaart 
en garandeert u dat u ons geen gegevens over een kind/leerling verstrekt, tenzij u de wettelijke 
bevoegdheid heeft om dit te doen. Door uw kind/leerling te registreren gaat u ermee akkoord 
dat u bent gebonden aan de Voorwaarden namens uw kind/leerling, met inbegrip van maar niet 
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beperkt tot aansprakelijkheid voor alle gebruik van XtraMath door uw kind/leerling. U erkent dat 
XtraMath niet de juistheid kan garanderen van welke gegevens dan ook die een gebruiker heeft 
ingediend. Tevens erkent u dat XtraMath niet is verplicht om de juistheid van deze informatie te 
verifiëren, met inbegrip van de bewering van welke gebruiker dan ook dat deze de ouder of 
leraar van een kind/leerling is. 
 
Uw gebruik van XtraMath moet wettelijk en redelijk zijn. U mag niet frauduleus handelen en 

XtraMath geen schade toebrengen. 

 

3. Verboden gedrag. U gaat ermee akkoord dat u XtraMath niet gebruikt voor welk onwettelijk 
doel dan ook, voor commerciële doeleinden of op manieren die volgens deze Voorwaarden zijn 
verboden. Dit omvat, zonder beperkingen: 

 
1. U zult XtraMath niet gebruiken op een manier die een lokale, regionale, landelijke of 

internationale wet schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten ter 
bescherming van gegevens en privacy.  

2. U zult zich niet uitgeven voor een persoon of entiteit, u beroepen op een niet-bestaande 
verwantschap met een persoon of entiteit, zonder toestemming toegang verkrijgen tot de 
XtraMath-accounts van anderen, of welke frauduleuze handeling dan ook verrichten. 

3. U zult XtraMath niet gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij XtraMath hiervoor 
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.  

4. U zult op geen enkele wijze opzettelijk de werking van XtraMath hinderen of 
beschadigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: deelname aan 
Denial-of-Service-achtige aanvallen, of het uploaden of anderszins verspreiden van 
virussen, adware of andere schadelijke code. 

 
U kunt uw account sluiten en het gebruik van XtraMath stopzetten wanneer u wilt. Ook kunnen 

wij op elk gewenst moment uw account sluiten of geen services meer verlenen. Sommige van 

deze Voorwaarden kunnen zelfs na beëindiging nog van toepassing zijn. 

 

4. Beëindiging van services. U kunt de overeenkomst volgens deze Voorwaarden en elk 
account dat u voor uzelf of uw kind/leerling heeft gemaakt, beëindigen wanneer u wilt. Als er 
een account voor uw kind is gemaakt volgens de 'schoolvertegenwoordiger'-uitzondering in de 
Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), moet u beëindiging 
aanvragen bij de school van uw kind die het account heeft gemaakt. U kunt een account 
beëindigen door een e-mail te versturen naar erika@xtramath.org en het gebruik van een deel 
of alle delen van XtraMath door u (of uw kind/leerling) stop te zetten. 
 
XtraMath heeft het recht om naar eigen goeddunken elk account op te schorten of te 
beëindigen, en om huidig of toekomstig gebruik van XtraMath om wat voor reden dan ook (zoals 
een schending van deze Voorwaarden) te weigeren. Beëindiging heeft tot gevolg dat uw 
account of uw toegang tot uw account wordt gedeactiveerd of verwijderd, en dat alle content in 
uw account in beslag wordt genomen en door u wordt opgegeven. 



 
XtraMath behoudt zich ook het recht voor om een of alle XtraMath-services tijdelijk of 
permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat XtraMath niet aansprakelijk 
is voor een dergelijke beëindiging ten opzichte van u of welke derde partij dan ook. 
 
Wanneer de overeenkomst volgens de Voorwaarden is beëindigd of verlopen, zal elke provisie 
die, gebaseerd op de aard of expliciete voorwaarden van de provisie, blijft bestaan, in stand 
worden gehouden. 

 

U mag het XtraMath-merk, met inbegrip van onze handelsmerken en auteursrechten, niet 

misbruiken. 

 

5. Intellectueel eigendom. De afbeeldingen, logo's, broncode, ontwerpen en content van 
XtraMath zijn beschermd door intellectuele-eigendomswetten als auteursrechten, 
handelsmerken en vormgeving. De naam XtraMath is een gedeponeerd handelsmerk volgens 
de wet in de Verenigde Staten. 
 
Uw gebruik van XtraMath geeft u geen toestemming om onze handelsmerken te gebruiken of 
afgeleide werken te maken. U zult geen afgeleide werken gebaseerd op XtraMath bewerken, 
aanpassen, vertalen of maken, behalve en uitsluitend voor zover dat uitdrukkelijk is toegestaan 
door XtraMath of voor zover de voorafgaande beperking uitdrukkelijk wordt verboden door de 
van toepassing zijnde wetten. 
 
U zult de broncode van XtraMath of een onderdeel daarvan niet onderwerpen aan 
reverse-engineering, decompileren of deassembleren, of andere pogingen ondernemen om de 
broncode of een onderdeel daarvan te achterhalen, behalve en uitsluitend wanneer dit 
uitdrukkelijk is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten, niettegenstaande deze 
beperking. 
 
Hoewel we ons best doen om XtraMath zo betrouwbaar en accuraat te maken, zijn onze services 

beschikbaar in de huidige staat en voldoen mogelijk niet aan uw verwachtingen. 

 

6. Garantievrijwaring. Het gebruik van XtraMath geschiedt volledig op eigen risico van u en/of 
uw kind/leerling. XtraMath en alle delen en services van XtraMath worden verstrekt in de 
huidige staat, indien beschikbaar en met alle eventuele tekortkomingen. XtraMath wijst elke 
garantie en voorwaarde af, ongeacht of deze statutair, uitdrukkelijk of impliciet is, voor zover 
toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Geen enkel advies en geen enkele informatie 
die u van XtraMath heeft verkregen, staat gelijk aan garantie die niet uitdrukkelijk hierin wordt 
vermeld. Specifiek, maar zonder beperking, garandeert XtraMath niet dat: a) XtraMath aan 
welke specifieke vereisten of verwachtingen dan ook voldoet, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot die van u; b) XtraMath of welke gegevens, gebruikerscontent, functies of andere 



informatie dan ook die op of via XtraMath worden geboden niet worden onderbroken, op tijd 
worden geleverd, of veilig, foutloos, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn; 
c) De resultaten die worden verkregen door het gebruik van XtraMath accuraat of betrouwbaar 
zijn; d) De kwaliteit van producten, services, informatie of andere materialen die u heeft gekocht 
of verkregen via XtraMath, voldoet aan uw verwachtingen; of e) Fouten van of problemen met 
de services van XtraMath worden gecorrigeerd. 
 
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u of uw kind/leerling XtraMath naar eigen goeddunken en 
op eigen risico gebruikt, en dat u als enige volledig verantwoordelijk bent voor alle schade aan 
uw eigendommen, met inbegrip van uw computersysteem, telefoon of persoonlijk elektronisch 
apparaat, of verlies van gegevens dat hiervan het gevolg is. 

 

We zijn niet aansprakelijk als er iets misgaat of als we niet aan uw verwachtingen voldoen. 

 

7. Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde 
wetten, zullen XtraMath of haar contractanten, werknemers, tussenpersonen of externe 
leveranciers, licentieverleners en partners onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot nalatigheid, aansprakelijk zijn voor speciale, indirecte, incidentele, gevolg-, 
punitieve, afhankelijkheids- of compensatoire schade die voortkomt uit of betrekking heeft op 
deze Voorwaarden of uw gebruik van (of onvermogen daartoe) of interactie met XtraMath. 
 
In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van XtraMath of haar contractanten, werknemers, 
tussenpersonen of externe leveranciers, licentieverleners en partners voor het totaal van alle 
schade, verlies en rechtsvorderingen die voortkomen uit of betrekking hebben op deze 
Voorwaarden of uw gebruik van (of onvermogen daartoe) of interactie met XtraMath, het bedrag 
overschrijden dat u heeft betaald, indien u heeft betaald, voor toegang tot XtraMath gedurende 
de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de vordering of honderd dollar, 
afhankelijk van wat het grootste bedrag is. 
 
U en XtraMath komen overeen dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of betrekking heeft op 
deze Voorwaarden of uw gebruik van XtraMath (of onvermogen daartoe) of interactie met 
XtraMath, moet beginnen binnen ÉÉN JAAR nadat de rechtsvordering heeft plaatsgevonden. 
Als u binnen deze tijdslimiet geen rechtsvordering begint, wordt een permanent verbod op de 
rechtsvordering ingesteld. 
 
We zijn niet verantwoordelijk voor welke gevolgen dan ook van uw gebruik van XtraMath. 

 

8. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord dat u XtraMath, en haar contractanten, 
werknemers, tussenpersonen en externe leveranciers, licentieverleners en partners 
schadeloosstelt van, verdedigt tegen en vrijwaart van elke vordering, verlies, schade, 



verplichting en kosten (met inbegrip van juridische kosten) die het gevolg zijn van gebruik of 
misbruik van XtraMath, een schending van de Voorwaarden of weergaven, garanties of 
overeenkomsten hierin, door u of door een kind/leerling dat/die met u is geassocieerd. XtraMath 
behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te 
nemen voor elke kwestie waarvoor u verplicht bent XtraMath schadeloos te stellen, en u gaat 
ermee akkoord uw medewerking te verlenen aan de verdediging van deze vorderingen door 
XtraMath. XtraMath zal redelijke pogingen ondernemen om u te informeren over een dergelijke 
vordering, actie of procedure zodra wij ervan op de hoogte zijn. 
 
Mogelijk moeten we deze Voorwaarden wijzigen, maar we zullen u vooraf op de hoogte stellen 

indien het om aanzienlijke wijzigingen gaat. 

 

9. Wijziging van de Voorwaarden. XtraMath behoudt zich het recht voor om, naar eigen 
goeddunken en op elk gewenst moment, delen van de Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, 
toe te voegen of te verwijderen. We zullen u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke 
wijzigingen op onze website en in onze mobiele apps. Als u of uw kind/leerling gebruik blijft 
maken van XtraMath nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt, gaat u akkoord met deze 
wijzigingen. Wanneer XtraMath belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengt, zal 
XtraMath een redelijke poging doen om u vooraf te informeren over de gewijzigde 
Voorwaarden, bijvoorbeeld door een kennisgeving per e-mail te sturen naar het adres dat aan 
uw account is gekoppeld (afhankelijk van uw e-mailvoorkeuren), of door een kennisgeving op 
de XtraMath-website te plaatsen. Geschillen die ontstaan onder deze Voorwaarden moeten 
worden opgelost in overeenstemming met de versie van de Voorwaarden die gold toen het 
geschil ontstond. 
 
Alle vorderingen die u tegen ons indient, moeten worden ingediend in King County, 

Washington, Verenigde Staten. 

 

10. Geldende wetten en Jurisdictie. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming 
met de wetten van de Amerikaanse staat Washington en deze wetten zijn van toepassing op de 
Voorwaarden, ongeacht of deze verenigbaar zijn met conflicterende wetten. U gaat ermee 
akkoord dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of betrekking heeft op deze Voorwaarden of 
uw gebruik van XtraMath (of onvermogen daartoe) of interactie met XtraMath, uitsluitend wordt 
ingediend in de staats- of federale rechtbanken in en voor King County, Washington, en dat u bij 
deze akkoord gaat met en u onderwerpt aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van deze 
rechtbanken wanneer een procedure wordt begonnen. 
 
Alle vorderingen die u tegen XtraMath indient, moeten worden opgelost in overeenstemming 
met deze Sectie 10. Alle vorderingen die niet in overeenstemming met deze Sectie 10 worden 
ingediend, worden beschouwd als onjuist ingediend. Als u een vordering indient die niet in 
overeenstemming is met deze Sectie 10, kan XtraMath advocaatskosten en kosten met 
betrekking tot afwijzing van de vordering op u verhalen, vooropgesteld dat XtraMath u schriftelijk 



heeft geïnformeerd over de onjuist ingediende vordering, en dat u de vordering niet onmiddellijk 
heeft teruggetrokken. 
 
Deze laatste provisies maken onze Voorwaarden meer bindend. Evenals de rest zijn deze 

provisies ook van toepassing op ons Privacybeleid. 

 

11. Afstandsverklaring. Als XtraMath een recht of provisie in deze Voorwaarden niet uitoefent 
of afdwingt, houdt dat niet een afstandsverklaring van dit recht of provisie in. Elke 
afstandsverklaring van een provisie in deze Voorwaarden geldt alleen als deze schriftelijk is 
bevestigd en ondertekend door XtraMath. 
 
12. Scheidbaarheid. Als een provisie in deze Voorwaarden wordt beschouwd als onwettig, 
ongeldig of om welke reden dan ook onafdwingbaar, zal deze provisie zo minimaal mogelijk 
worden beperkt of verwijderd uit de Voorwaarden en zal geen invloed hebben op de geldigheid 
en afdwingbaarheid van de overige provisies. 
 
13. Koppen en overzichten. De koppen en samenvattingen van secties in dit document zijn 
uitsluitend bedoeld voor uw gemak en maken geen deel uit van de Voorwaarden. Ze worden 
niet beschouwd als een beperking van of invloed op de provisies hierin. 
 
14. Gehele overeenkomst. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid vormen de gehele 
overeenkomst tussen u en XtraMath met betrekking tot de materie hierin, en zullen niet worden 
gewijzigd behalve schriftelijk, ondertekend door beide partijen of door een wijziging in de 
Voorwaarden of het Privacybeleid zoals hierin is uiteengezet. 
 
15. Toewijzing. Deze Voorwaarden, en alle rechten en licenties die hierin worden verleend, 
mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van XtraMath, maar mogen worden toegewezen door XtraMath zonder 
toestemming of beperkingen. Elke toewijzing die wordt ondernomen en de Voorwaarden 
schendt, zal van nul en gener waarde zijn. 
 
Deze Voorwaarden worden 25 mei 2018 van kracht en vervangen onze  vorige 
Gebruiksvoorwaarden . Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met 
ella@xtramath.org . 
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