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Gebruiksvoorwaarden WebAdventure 
Eenmalig gebruik 

WEBCOMP 
WEBCOMP online media te Wanneperveen, ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 54280753 

WebAdventure 
De online app WebAdventure dat door WEBCOMP is ontwikkeld en beschikbaar wordt/is gesteld. Voor het opzetten en actualiseren van 
trajecten van WebAdventure, wordt tevens het Content Management Systeem van WebAdventure beschikbaar gesteld. 

Opdrachtgever 
De klant die van WEBCOMP deze factuur heeft ontvangen en/of diensten heeft aangevraagd voor WebAdventure. 

Traject 
Een traject bestaat uit een aantal trajectpunten (zoals informatiepagina’s, vragen, opdrachten en legpuzzels)  die door WEBCOMP 
beschikbaar zijn gesteld en/of door de opdrachtgever zelf zijn aangemaakt. Een traject kan bijvoorbeeld een rondleiding, speurtocht of 
quiz zijn.   

Trajectstarts 
Het aantal startende deelnemers van een traject. 

Content 
Teksten, foto’s, afbeeldingen, video, geluidsfragmenten of andere online media. 

 
1. Deze voorwaarden zijn per direct van kracht en zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden van WEBCOMP 

(https://webcomp.nl/docs/algemene_voorwaarden.pdf). 
 

2. WebAdventure mag uitsluitend door opdrachtgever voor eigen gebruik ingezet worden en mag nooit gebruikt worden door- of 
verhuurd worden aan derden.  
 

3. Nadat de betaling door opdrachtgever is voldaan en deze is gecontroleerd door WEBCOMP, zal WEBCOMP het systeem 
inrichten en de toegang gegevens voor WebAdventure per mail versturen aan de opdrachtgever.   

 
4. Toegang tot en gebruik van het systeem wordt door WEBCOMP gegeven voor 1 maand, zoals vastgesteld in de 

gebruiksperiode en indien het maximaal aantal trajectstart niet wordt overschreden. Deze periode kan uitsluitend worden 
verlengd wanneer de opdrachtgever hiervoor 5 werkdagen voor afloop een verzoek indient bij WEBCOMP. 

 
5. Alle content in WebAdventure zal na afloop van de gebruiksperiode binnen 2 werkdagen worden verwijderd. 

 
6. WEBCOMP zal er alles aan doen om de diensten van WebAdventure zo goed mogelijk uit te voeren en aan te bieden. Hierbij 

kan echter geen garantie geven worden op het altijd goed functioneren van WebAdventure door externe invloeden zoals 
gebruikte apparatuur, internet browsers, internetverbinding of storingen met de server waarop WebAdventure draait. 

 
7. WEBCOMP biedt de mogelijkheid aan opdrachtgever om zelf in trajecten content te plaatsen.  

De opdrachtgever mag geen content plaatsen die in strijd is met normen, waarden, (auteurs-)rechten en/of wetten volgens het 
Nederlandse recht. 

 
8. Er zijn digitale handleiding en instructies beschikbaar voor het gebruik van het CMS WebAdventure. Er wordt geen andere 

support geleverd of ondersteuning gegeven voor het gebruik maken van WebAdventure en/of het opzetten van trajecten in 
WebAdventure door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.  

 
9. Wanneer WEBCOMP constateert dat opdrachtgever in strijd handelt met deze voorwaarden of op een andere manier 

misbruik maakt van WebAdventure, is WEBCOMP gerechtigd de toegang tot WebAdventure per direct te ontnemen en 
content te verwijderen. Eventuele boetes of andere hieruit voortvloeiende onkosten komen voor rekening van de 
opdrachtgever.  

 
10. Opdrachtgever is opgenomen  als klant van WEBCOMP in haar systemen en ontvangt nieuwsbrieven via de mail over 

WebAdventure en andere producten en diensten van WEBCOMP inclusief eventuele gerichte aanbiedingen. 
Persoonlijke gegevens worden door WEBCOMP als vertrouwelijk behandeld conform de privacyverklaring 
(https://webcomp.nl/docs/privacyverklaring.pdf).  
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