Franchise Overeenkomst

Franchiseovereenkomst EduMaps
PARTIJEN
DataCare B.V., KvK 09140682 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J. Lievers hierna
te noemen: Franchisegever en de
Naam Franchisenemer, <adres en plaats> en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
<heer/mevrouw naam vertegenwoordiger>, <functie> hierna te noemen franchisenemer:

I.
II.

Franchisenemer zet voor de applicatie EduMaps de volgende docenten/trainers in:
☐ <Naam docent>
☐ <Naam docent>
☐ <Naam docent>
☐ <Naam docent>

Franchisenemer heeft een licentie voor EduMaps om de volgende EduMaps te trainen:
☐Zelf ontwikkelde EduMaps;
☐OVM;
☐HUB DGM.

In aanmerking nemende dat:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

DataCare de applicatie EduMaps heeft ontwikkeld en daarvan de eigenaar is;
De applicatie EduMaps de school/instelling/gebruiker in staat stelt om EduMaps
(onderwijslandkaartjes) te ontwikkelen en te delen met andere
scholen/instellingen/gebruikers;
Wanneer gesproken wordt over franchisenemer hiermee tevens de hierboven genoemde
docenten/trainers van de betreffende franchisenemer worden bedoeld;
Franchisegever jaarlijks controleert of er nieuwe docenten/trainers zijn toegevoegd;
DataCare trainingen kan onderbrengen bij franchisenemer;
Franchisenemer EduMaps mag aanbieden aan organisaties;
Franchisenemer EduMaps trainingen mag verzorgen;
Franchisenemer nieuwe EduMaps mag ontwikkelen en delen;
Franchisenemer in de Authentic Living Academy wordt genoemd;
Afspraken worden vastgelegd, maar ook worden gemaakt op basis van goed vertrouwen.

Visie/filosofie van DataCare:
EduMaps is een moderne cloudapplicatie die een persoonlijke leerroute per vakgebied of domein
ondersteunt. EduMaps gebruikt daarvoor leer- of ontwikkelingslijnen, met daaraan gekoppeld
content. Door een leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling of per domein op een eigen leerroute
te plaatsen weet EduMaps welk leerstofaanbod voor welke leerlingen op een gegeven moment aan
de orde is. Op deze manier maken we passend onderwijs voor de leerling mogelijk en bewandelen zij
per domein een eigen doorlopende leerlijn, van voorschoolse educatie naar een traject PO, VO en
MBO en met een persoonlijk leerstofaanbod per domein. Het is mogelijk om content te koppelen aan
de EduMaps. Ook deze content kan worden gedeeld.
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Partijen komen overeen als volgt:
Onderwerp
1

2

DataCare verstrekt aan de franchisenemer het recht om EduMaps te gebruiken en
ontvangt een EduMaps-omgeving op basis van de verschillende opengestelde EduMaps
ter beschikking daarvoor.
Naast het gebruik van EduMaps, ontleent de franchisenemer aan deze licentie de
volgende rechten:
• Het mogen verzorgen van implementatie(s) en scholing/begeleiding van EduMaps
bij nieuwe én bestaande klanten van EduMaps;
• Het gebruik maken van de helpdesk, ter ondersteuning van het gebruik van het
computerprogramma. De helpdesk is bereikbaar via helpdesk@datacare.nl
• Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen ten aanzien van EduMaps;
• Het kunnen downloaden van het materiaal/handleidingen voor gebruikers en
docenten van gedurende de looptijd van de licentie, ten aanzien van de instelling.

Kosten en duur
De franchisenemer is gehouden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en is hiervoor
jaarlijks een vergoeding verschuldigd aan DataCare van €295,- per docent/trainer. Dit is
inclusief verplichte train-de-trainer dagen die door DataCare georganiseerd worden.
2. Deze overeenkomst heeft de looptijd van een kalenderjaar. Na deze termijn wordt de
overeenkomst stilzwijgend voortgezet tot wederopzegging, telkens voor de periode van één
jaar (1-1 t/m 31-12), tenzij een van partijen ten minste één maand voor de einddatum aan de
andere partij schriftelijk opzegging (e-mail) heeft meegedeeld. Het startjaar gaat in op moment
van ondertekening tot en met einde van het volgende kalenderjaar (31-12).

1.

Afspraken
Franchisenemer draagt de visie/filosofie uit van DataCare;
Franchisenemer wordt opgeleid door DataCare;
Jaarlijks worden er train-de-trainer dagen (terugkomdagen) georganiseerd door DataCare.
Iedere franchisenemer is verplicht om naar deze train-de-trainer dagen te komen;
4. Franchisenemer ontvangt na de laatste (indien er meerdere zijn) terugkomdag een certificaat;
5. Het certificaat geeft de franchisenemer toestemming om het daaropvolgende jaar trainingen
te geven (mits de overeenkomst is voortgezet);
6. De Franchisenemer krijgt een vermelding in de Authentic Living Academy op de website van
DataCare en in de EduMapStore;
7. Franchisenemer mag op eigen kosten, wel in overleg met DataCare, zelf reclameactiviteiten
ondernemen met betrekking tot de EduMap OVM;
8. DataCare draagt voor aanvang van een implementatietraject zorg voor de contractuele
afhandeling en online omgeving van EduMaps;
9. DataCare behoudt zicht het recht voor om contact op te nemen met klanten over de
vorderingen en bevindingen van het implementatietraject.
10. DataCare behoudt zich het recht om eventueel een training te bezoeken ten behoeve van
kwaliteitsborging, vooraf wordt de franchisenemer hiervan op de hoogte gesteld;
11. Prijswijzingen van de EduMaps-licentie zijn voorbehouden en worden jaarlijks opnieuw
geïndexeerd. Franchisenemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld;
12. Het auteursrecht op het materiaal waarop de licentie betrekking heeft, blijft bij DataCare
rusten. Materiaal welke online beschikbaar is kan vrij gebruikt worden;
1.
2.
3.
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13. Het is franchisenemer niet toegestaan om het materiaal waar deze licentie betrekking op

14.
15.
16.

17.

heeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DataCare te vermenigvuldigen,
onder derden te verspreiden dan wel sub-licenties af te geven;
Het is franchisenemer niet toegestaan wijzigingen aan te brengen of door te voeren in het
materiaal van EduMaps, zonder schriftelijke toestemming van DataCare;
Bij overtreding van het in artikel 12, 13, en 14 wordt de licentie per direct stopgezet;
Bij niet nakoming van de bovengenoemde afspraken uit deze licentieovereenkomst gaan
franchisegever en franchisenemer in gesprek. DataCare behoudt het recht om indien
franchisenemer zich niet aan de afspraken houdt de overeenkomst op te zeggen met
onmiddellijke ingang;
Op deze licentieovereenkomst verklaren partijen het Nederlands Recht van toepassing.

Voor akkoord
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Handtekening

Handtekening

Dhr. A. J. Lievers
Directeur
Varsseveld
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