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Gebruiksvoorwaarden Nieuwstool.nl  

2018 
Nieuwstool.nl is ontwikkeld en wordt u aangeboden door Nieuws in de klas.  
De tool is ontwikkeld om docenten te ondersteunen bij lessen in het kader van taalvaardigheid, 
mediawijsheid en burgerschap.  
Bij het gebruik van de tool wordt aangeraden nieuwsmedia te gebruiken, zodat leerlingen beschikken 
over voorbeeldmaterialen. Docenten kunnen kosteloos dagbladen en weekbladen aanvragen via 
Nieuws in de klas. Zie voor de voorwaarden www.nieuwsindeklas.nl/nieuwsservice .  
Meer informatie over nieuwstool.nl vindt u op de website van www.nieuwstool.nl en 
www.nieuwsindeklas.nl. 
U kunt contact opnemen met Nieuws in de klas op:  

Nieuws in de klas 
Hogehilweg 6 
1101 CC Amsterdam 
020 4309190 
info@nieuwsindeklas.nl  

 
1. Nieuws in de klas stelt de online omgeving van nieuwstool.nl beschikbaar voor gebruik in of voor 

het onderwijs.  
2. Nieuws in de klas draagt geen verantwoordelijk voor de inhoud van de door gebruikers gemaakte 

kranten.  
3. Nieuws in de klas is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van nieuwstool.nl 

en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte 
informatie, beperkingen in de toegang tot deze site en het gebruik van deze site.  Nieuws in de 
klas kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.  De eventueel door 
de gebruiker veroorzaakte schade kan ook verhaalt worden op de gebruiker. 

4. Nieuws in de klas wijst gebruikers erop dat onwettig materiaal, zoals racistische of 
discriminerende teksten, niet is toegestaan.  Tevens dient de gebruiker rekening te houden met 
(eventuele) auteursrechten bij hergebruik van materiaal. 

5. Nieuws in de klas is gemachtigd om te allen tijde de door gebruikers gemaakte producties van de 
server te verwijderen. 

6. In verband met datalimieten van de serverruimte zal Nieuws in de klas op regelmatige basis de 
gemaakte kranten verwijderen teneinde de dienst beschikbaar te houden. Gemaakte kranten zijn 
dus niet oneindig online beschikbaar. Gebruikers kunnen gemaakte documenten opslaan op hun 
eigen computer. Het is echter niet mogelijk om aanpassingen te verrichten buiten de tool om.  

7. De gebruiker verleent toestemming aan Nieuws in de klas om zijn of haar persoonsgegevens op 
te nemen en te verwerken ten behoeve van goed beheer en exploitatie van nieuwstool.nl. Deze 
worden verwijderd indien de gebruiker geen gebruik meer maakt van de  Nieuwstool.nl. Deze 
persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Nieuws in de klas, en worden niet aan derden 
verstrekt, tenzij benodigd voor een goed beheer en exploitatie van nieuwstool.nl of als Nieuws in 
de klas hier op juridische gronden toe wordt gedwongen. 

8. De gebruiker heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Stuur 
daartoe een email naar info@nieuwsindeklas.nl.   

9. Alvorens de gebruiker gebruik kan maken van krantenmaken.nl dient hij/zij deze 
‘Gebruiksvoorwaarden Nieuwstool.nl’  te accepteren.  

10. Nieuws in de klas spant zich in om deze dienst beschikbaar te houden. Dit kan echter betekenen 
dat deze voorwaarden gewijzigd dienen te worden. Raadpleeg daarom deze voorwaarden 
regelmatig. Indien er essentiële wijzigingen plaatsvinden in deze gebruiksvoorwaarden, dan zal 
Nieuws in de klas deze wijzigingen communiceren met gebruikers.  

11. Indien u klachten heeft over nieuwstool.nl dan kunt u dit melden via info@nieuwsindeklas.nl. 
Nieuws in de klas zal uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u daarvan op 
de hoogte stellen. 
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