
Waar en wanneer je maar wilt relevante informatie en het laatste nieuws checken op je smartphone. 

Iedereen is er inmiddels aan gewend geraakt en naast een spetterende website en goede 'offline' 

communicatie is mobiel steeds belangrijker in de communicatie naar leden, vrijwilligers en ouders. 

De Scoutingapp helpt daarbij! Voor een Scoutinggroep is de app een te gek extra 

communicatiemiddel waarmee je ouders, leden, vrijwilligers en misschien zelfs nieuwe leden kunt 

bereiken. Altijd en overal. 

De Scoutingapp voorziet (jeugd)leden, ouders en vrijwilligers daarnaast in de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de digitale omgeving van Scouting Nederland, regio’s en evenementen. Met de 

Scoutingapp kan de organisatie je eenvoudig van informatie voorzien. Ook bevat de Scoutingapp de 

mogelijkheid om je via de agenda aan te melden voor opkomsten of evenementen, tot op 

speltakniveau informatie te delen, foto’s te delen en bekijken et cetera. Om dit goed te laten 

verlopen, maken we gebruik van Gebruiksvoorwaarden die je in dit document kunt doornemen.  

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Scoutingapp. Via de 

SoutingApp kun je gebruik maken van diverse diensten zoals agenda’s inzien en aanmelden voor 

bijeenkomsten, een digitale gemeentegids en je profiel en voorkeuren beheren. De functionaliteiten 

en mogelijkheden van de Scoutingapp worden continu geüpdatet met als doel om leden, vrijwilligers, 

Scoutinggroepen en – regio’s nog beter te ondersteunen. Met het aanmaken van een (gast)account 

en gebruik van de app, ga je akkoord met deze voorwaarden.  

 

Gebruikersvoorwaarden  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Scoutingapp voor de smartphone en 

tablet.  

1. Definities  

Scoutingapp: De mobiele applicatie waar deze gebruiksvoorwaarden betrekking op hebben.  

Ontwikkelaar: De Scoutingapp wordt ontwikkeld door Tizin B.V., gevestigd aan de Peizerweg 87/A te 

(9727 AH) Groningen (KvK 02096258). Zie ook www.tizin.nl. (Verder te noemen Tizin.)  

Scoutinggroep: De Scoutinggroep, -regio of het evenement die gebruik maakt van de Scoutingapp:  

Gebruiker: Het (jeugd)lid, de ouder of vrijwilliger die gebruik maakt van de Scoutingapp. 

Inhoud: Alle via de Scoutingapp toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), 

diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.  

2. Voorwaarden  

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Scoutingapp voor de smartphone en 

tablet.  

2.2 De Scoutingapp wordt je namens Scouting Nederland aangeboden door Apprentice XM 

(Apprentice Praktische Communicatie B.V.), gevestigd aan Velperweg 80 te (6824 HL) te Arnhem (KvK 

30195468), zie ook https://apprenticexm.nl/. (Verder te noemen Apprentice XM.) 

2.3 De Scoutingapp is gratis te downloaden via de App Store (iOS) en Google Play Store (Android).  

https://apprenticexm.nl/


2.4. De Scoutingapp is uitsluitend bedoeld voor personen die betrokken zijn bij Scouting Nederland. 

Met betrokken bedoelen wij personen die ingeschreven staan bij Scouting Nederland of zich als 

potentieel lid aanmelden bij een Scoutinggroep.  

2.5. De Scoutingapp en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor interne communicatie, informatie, 

organisatie doeleinden en het geven van giften.  

2.6. Tizin, Apprentice XM, Scouting Nederland en een Scoutinggroep behouden het recht om nieuwe 

functionaliteiten toe te voegen en het verwijderen/deactiveren van bestaande functies uit de 

Scoutingapp zonder gebruikers te informeren.  

3. Toepasselijkheid en andere voorwaarden  

3.1. Bij het gebruik van de Scoutingapp zijn ook de Algemene Voorwaarden van Apprentice XM van 

toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen, prevaleren deze 

gebruikersvoorwaarden. De algemene voorwaarden kun je vinden via 

https://apprenticexm.nl/algemene-voorwaarden/ 

4. Gebruik van de app  

4.1. Je kunt gebruik maken van de Scoutingapp wanneer je een (gast)account aanmaakt. Elke 

Scoutinggroep heeft een eigen besloten omgeving waar je lid van kunt worden.  

4.2. Je kunt je aanmelden bij meerdere Scoutinggroepen en bij meerdere Scoutinggroepen actief zijn.  

4.3. Om de afgeschermde inhoud te kunnen benaderen dien je als lid geregistreerd te staan in Scouts 

Online, het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland.  

4.4. Bij het registreren van je account ga je ermee akkoord dat de door jou in Scouts Online 

opgegeven (persoons)gegevens (naam en e-mailadres) gekoppeld kunnen worden aan de informatie 

die beschikbaar is binnen het groepsgedeelte van de Scoutingapp. Bijvoorbeeld bij het aan- of 

aanmelden voor activiteiten of opkomsten. 

4.5. Bij het registreren van je account ga je ermee akkoord dat de door jou in de Scoutingapp 

opgegeven (persoons)gegevens (verplicht: naam en e-mailadres) gekoppeld kunnen worden aan de 

informatie die beschikbaar is binnen het algemene gedeelte van Scouting Nederland in de 

Scoutingapp. 

4.6. Je gebruik van de Scoutingapp kan gemodereerd worden door de daarvoor aangewezen 

beheerders van de Scoutinggroep. Zij zijn gemachtigd je persoonsgegevens en profielfoto te 

corrigeren, je account te verwijderen indien je niet (meer) betrokken bent bij de Scoutingapp of bij 

gedragingen die in strijd zijn met enig punt uit deze Gebruiksvoorwaarden.  

4.7. Bij het achterlaten van (persoons)gegevens in de Scoutingapp, op wat voor wijze dan ook, ga je 

ermee akkoord dat de door jouw achtergelaten (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden met 

andere gebruikers van de Scoutingapp binnen jouw Scoutinggroep. We raden af om gevoelige- of 

gezondheidsinformatie in je profiel of berichten te plaatsen. 

4.8. Scouting Nederland en Apprentice XM hebben geen invloed op de inhoud van de Scoutingapp. 

De inhoud staat in een besloten omgeving van je Scoutinggroep.  

4.9. Je dient de meest recente versie van de Scoutingapp te installeren wanneer deze beschikbaar is.  

4.10. Indien je als gebruiker uit de beschikbaar gestelde ledenadministratie van Scouting Nederland 

(Scouts Online) uitgeschreven wilt worden, neem dan contact op met jouw Scoutinggroep.  

https://apprenticexm.nl/algemene-voorwaarden/


5. Aansprakelijkheid  

5.1 Apprentice XM en Scouting Nederland kunnen niet garanderen dat de Scoutingapp te allen tijde 

foutloos en ononderbroken zal functioneren.  

5.2 Apprentice XM en Scouting Nederland zijn dan ook niet aansprakelijk voor indirecte en 

gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot foutieve informatie, het tijdelijk offline zijn van de 

Scoutingapp of onbevoegden die zich onverhoopt toegang hebben verschaft tot de Scoutingapp. 

Apprentice XM en Scouting Nederland en doen uiteraard haar uiterste best dergelijke situaties te 

voorkomen.  

5.3 Het bepaalde in artikel 5.2 is alleen niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van Apprentice XM en Scouting Nederland. 

6. Regels en verantwoordelijkheid  

6.1. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je deelt in de Scoutingapp. Je bent 

zelf aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het plaatsen van met auteursrecht beschermde 

inhoud.  

6.2. Gebruiker zal geen van de volgende gedragingen vertonen:  

a.) Het gebruik van fictieve of persoonsgegevens die niet aan de gebruiker toebehoren gebruiken om 

toegang te krijgen tot de app of om jezelf te representeren in de app.  

b.) Seksuele of ander schadelijke Inhoud delen.  

c.) Persoonsgegevens of conversaties uit de Scoutingapp publiceren of op andere wijze inzichtelijk 

maken buiten de Scoutingapp en Scoutinggroep.  

d.) Reverse-engineeren, demonteren, ontcijferen of anderszins proberen de broncode voor enige 

Scoutingapp gerelateerde technologie af te leiden die niet open source is gemaakt.  

e.) Schadelijke bestanden als virussen, worms en andere schadelijke code delen.  

f.) Anderen je account te laten gebruiken die niet toebehoren tot Scouting Nederland of anderen 

onder je naam content te laten delen. Buiten de geleverde beveiligingsmaatregelen in de 

Scoutingapp ben je zelf verantwoordelijk dat je telefoon en inloggegevens niet in handen van 

onbevoegden vallen die zo je account kunnen gebruiken/misbruiken.  

g.) Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de Scoutingapp moet je een actueel 

besturingssysteem van Apple of Google gebruiken. Deze versie van het besturingssysteem moet 

ondersteund worden door het betreffende bedrijf. Het besturingssysteem mag niet ontdaan zijn van 

genomen veiligheidsmaatregelen door het betreffende bedrijf. 

h.) Inbreuk maken op de auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten 

van derden. Je Scoutinggroep kan actie ondernemen tegen je account binnen de Scoutinggroep, 

waaronder het verwijderen van je account binnen de Scoutinggroep, indien je inbreuk maakt op de 

intellectuele eigendomsrechten van anderen.  

i.) Je zult de Scoutingapp niet gebruiken op een manier die in strijd is met lokale wetgeving die van 

kracht is op de locatie waar je Scoutinggroep gevestigd is.  

7. Beëindigen van je Scoutingapp gebruik  



7.1. Als gebruiker heb je het recht je account en berichten te verwijderen. Alles wat je verwijdert, ook 

je account, zal volledig en permanent uit de database van de Scoutingapp verwijderd worden en kan 

niet hersteld worden.  

7.2. Als je als Gebruiker je account verwijdert kun je niet meer inloggen in de Scoutingapp.  

7.3. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om je profiel onzichtbaar te maken zonder dat je jezelf 

daadwerkelijk verwijdert.  

7.4. De Scoutinggroep behoudt het recht om je account te verwijderen indien je niet (meer) 

betrokken bent bij de Scoutinggroep of gedrag vertoont in de app die in strijd zijn met enig punt uit 

deze Gebruiksvoorwaarden.  

8. Inhoud en links van derden  

8.1. Je Scoutinggroep kan feeds toevoegen van derde partijen. Deze content kan links naar andere 

websites of media bestanden bevatten. Apprentice XM en Scouting Nederland dragen geen 

verantwoordelijkheid voor de inhoud die door je Scoutinggroep of derden in de app gedeeld wordt.  

8.2. Eventuele (emotionele) schade die veroorzaakt wordt door virussen, worms of andere content is 

je eigen verantwoordelijkheid wanneer je als gebruiker op de betreffende links klikt. Het klikken op 

links doe je op eigen risico.  

8.3. Alle uitspraken, meningen, artikelen en andere content uit deze feeds zijn uitsluitend de mening 

en verantwoordelijkheid van de aanbieder er van, niet die van Apprentice XM, Scouting Nederland of 

je Scoutinggroep.  

9. Overige bepalingen  

9.1 Apprentice XM en Scouting Nederland mogen de applicatie te allen tijde wijzigen, uitbreiden of 

beëindigen, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of om bedrijfseconomische redenen.  

9.2 Scouting Nederland is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden voor de Scoutingapp te 

wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website 

www.scouting.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.  

10. Toepasselijk recht  

10.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Scoutingapp of daarmee samenhangen 

zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 


