
Gebruikersvoorwaarden TSO-ASSISTENT
TSO-ASSISTENT is uitsluitend toegankelijk via internet met 
door TSO-ASSISTENT verstrekte inloggegevens. Deze worden 
uitsluitend verstrekt na aanmelding en registra�e. Registra�e 
bij TSO-ASSISTENT impliceert akkoord met deze gebruikers-
voorwaarden.

Ar�kel 1. Defini�es
1. TSO-ASSISTENT is een online registra�e- en administra�e-
systeem voor de Tussen Schoolse Opvang (TSO) en onderdeel 
van Shi�-F16. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik door 
basisscholen, TSO verzorgende instellingen, ouders en over-
blij�rachten.
2. Gebruiker is een ieder die zich van TSO-ASSISTENT bedient 
op enigerlei wijze waarvoor het systeem bedoeld is.
3. Afnemer van TSO-ASSISTENT is de direc�e van een onder-
wijsinstelling of TSO verzorgende instelling. Deze faciliteert 
overige gebruikers, te weten ouders/verzorgers, tso-coördi-
natoren, tso-administra�es en tso-krachten bij het gebruik.

Ar�kel 2. Toegang en registra�e
1. Een afnemer die zich bij TSO-ASSISTENT hee� aangemeld 
voor gebruik van het systeem hee� geen contractuele ver-
plich�ngen en kan zich op ieder moment weer afmelden. Wel 
verplicht TSO-ASSISTENT zich tot het bewaren van gegevens 
zolang als we�elijk is bepaald.
2. Voor gebruik van TSO-ASSISTENT door ouders/verzorgers 
dient een kind ingeschreven te zijn bij de onderwijsinstelling 
die TSO-ASSISTENT afneemt en dienen de gegevens op het 
registra�eformulier naar waarheid te zijn ingevuld.
3. Wanneer aan de voorwaarden voor gebruik is voldaan, 
beschikt de gebruiker over een loginnaam en wachtwoord. 
Deze zijn strikt vertrouwelijk, en mogen niet met anderen 
worden gedeeld. TSO-ASSISTENT kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor oneigenlijk gebruik van inloggegevens.
4. In het geval dat de gebruiker zijn of haar inloggegevens 
verspreidt of gebruikt op enige manier die in tegenspraak is 
met het doel van deze gegevens, behoudt TSO-ASSISTENT zich 
het recht voor om zijn/haar account zonder voorafgaande 
kennisgeving te beëindigen. 
5. De gebruiker is als enige aansprakelijk in geval zijn/haar 
aanmeldgegevens of bewerkingen daarvan door derden wor-
den gebruikt, al dan niet te goeder trouw. Hij of zij vrijwaart  
TSO-ASSISTENT tegen elke vordering ten gevolge hiervan. 
Daar TSO-ASSISTENT over beperkte middelen beschikt om de 
iden�teit van een gebruiker te controleren, is TSO-ASSISTENT 
niet aansprakelijk indien de iden�teit van een gebruiker die 
van een andere persoon blijkt te zijn. Indien een gebruiker 
vermoedt dat zijn of haar account wordt misbruikt, dient 
TSO-ASSISTENT onmiddellijk te worden verwi�gd.
6. TSO-ASSISTENT behoudt zich het recht voor om zonder 
opgaaf van reden een gebruiker af te wijzen. 
7. TSO-ASSISTENT behoudt zich het recht voor om zonder 
opgaaf van reden en/of voorafgaande aankondiging de re-
gistra�evoorwaarden te wijzigen.

Ar�kel 3. Het gebruik
1. Ouders/verzorgers dienen zich bij TSO-ASSISTENT te regi-
streren alvorens een kind aan te kunnen melden voor de TSO 
van de afnemende onderwijsinstelling. 
2. Door registra�e verklaart een ouder/verzorger dat de ver-
strekte gegevens juist zijn. Eventuele wijzigingen dienen te 
worden ingevoerd in het systeem TSO-ASSISTENT vóórdat 
het kind daadwerkelijk gebruik maakt van de tso-faciliteit van 
de afnemende instelling. 

3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geregistreerde 
gegevens en wijzigingen. TSO-ASSISTENT kan nimmer verant-
woordelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet �jdig 
dan wel niet correct aanpassen/wijzigen van gegevens. De 
geregistreerde gegevens vallen te allen �jde onder verant-
woordelijkheid van de geregistreerde zelf. 
4. De geregistreerde ouder/verzorger zal geen onnodige in-
forma�e verstrekken; slechts die informa�e die ten doel hee� 
om voor het kind zowel als overblij�rachten een veilige, ge-
zonde en plezierige TSO te realiseren.
5. Reservering van een tso-moment is vanaf een door de af-
nemer vastgesteld �jds�p op de betreffende dag defini�ef. 
Vanaf dat moment zal gebruiker afdracht verschuldigd zijn als 
vastgesteld in de overblijfvoorwaarden van de afnemer.
6. Aangezien de onderwijsinstelling of de tso-verzorgende 
instelling de afnemer is, zal er aangaande de TSO zelf, of het 
systeem, geen corresponden�e gevoerd worden tussen de 
geregistreerde ouder/verzorger en TSO-ASSISTENT. Corres-
ponden�e aangaande zal te allen �jde verlopen via de tso-
administra�e of direc�e van afnemer tenzij anders bepaald 
door TSO-ASSISTENT.   
7. De gebruiker zal TSO-ASSISTENT niet op enigerlei wijze ge-
bruiken of doen gebruiken voor onrechtma�ge handelingen 
in strijd met algemeen geldende waarden en normen. Hier-
onder wordt onder meer verstaan het volgende: Het plegen 
van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
diefstal, onrechtma�ge verspreiding van geheime dan wel 
vertrouwelijke informa�e; computervredebreuk; vernieling, 
beschadiging of onklaar maken van het systeem en/of de 
daarin opgeslagen informa�e, geautoma�seerde werken en 
so�ware van derden; verspreiding van virussen of anders-
zins opze�elijk verstoren van communica�e met behulp van 
valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

Ar�kel 4. Vergoedingen 
1. De declara�e van de tso-kosten aan ouders/verzorgers 
wordt automa�sch vanuit het systeem gegenereerd en digi-
taal verstuurd naar deze gebruiker. Dit gebeurt op basis van 
gegevens als ingevoerd in het systeem door of voor betref-
fende gebruiker. TSO-ASSISTENT kan nimmer verantwoorde-
lijk worden gesteld voor gegevens die onjuist verstrekt zijn. 
2. Voor vragen en/of opmerkingen aangaande declara�es 
dient de ouder/verzorger te allen �jde in contact te treden 
met de tso-administra�e van de onderwijsinstelling of tso-
verzorgende instelling. Indien de tso-administra�e niet bij 
machte blijkt een en ander systeemma�g op te lossen, zal 
deze als enige par�j in contact treden met TSO-ASSISTENT.
3. De afnemer is aan TSO-ASSISTENT uitsluitend vergoeding 
verschuldigd op basis van afgenomen tso-eenheden in een 
maand aan het eind van die maand.
4. De factuur aan afnemer voor het het gebruik van het sys-
teem wordt automa�sch vanuit het systeem gegenereerd en 
digitaal verstuurd naar deze afnemer.
5. Betalingen door afnemer aan TSO-ASSISTENT worden al�jd 
geïnd per automa�sche incasso. Afnemer verplicht zich tot 
mach�ging conform de mach�gingsvoorwaarden.

Ar�kel 5. De aansprakelijkheid 
1. In geval er geen internetverbinding met TSO-ASSISTENT 
mogelijk is, zal dit nimmer onder verantwoordelijkheid vallen 
van TSO-ASSISTENT.   
2. De door de gebruiker verstrekte gegevens vallen nimmer 
onder verantwoordelijkheid van TSO-ASSISTENT. Deze kan 
dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor handelen op 
basis van onjuiste dan wel niet �jdig verstrekte informa�e. 
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