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Het oudercommissieportaal wordt aangeboden aan Nederlandse oudercommissies door de 
belangenvereniging BOinK. Door gebruik te maken van het portaal gaat u akkoord met de volgende 
voorwaarden: 
 
Privacy en vertrouwelijkheid 
De informatie die door oudercommissieleden in het portaal wordt gezet is alleen bedoeld voor de 
oudercommissie zelf. BOinK kan niet bij de documenten die u in de kamer upload. BOinK-
medewerkers zien wel of er informatie aanwezig is, en of de kamer actief is, zodat zij technische 
problemen met het portaal kunnen oplossen. Zij zullen deze informatie niet voor andere doeleinden 
gebruiken of verspreiden. 
 
Notificaties  
U ontvangt per mail bericht over de activiteiten binnen het oudercommissieportaal en over 
ontwikkelingen met betrekking tot dit portaal. Tevens bent u bereikbaar voor BOinK en uw mede 
oudercommissieleden.  
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
BOinK spant zich in om een zo bruikbaar mogelijk portaal aan te bieden. Er wordt echter geen harde 
garantie gegeven over beschikbaarheid en kwaliteit.  BOinK aanvaardt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid, 
onjuistheid of niet-beschikbaarheid van het oudercommissieportaal. 
 
Behoorlijk gebruik 
Gebruikers dienen zich behoorlijk te gedragen, zoals past bij een lid van een oudercommissie. 
Accounts van gebruikers die zich hier niet aan houden kunnen door BOinK worden verwijderd.   
 
Vragen en klachten 
Bij vragen over het portaal of klachten over het gedrag van andere gebruikers, kan men contact 
opnemen met secretariaat@boink.info. BOinK zal proberen om binnen vijf werkdagen op alle 
berichten te reageren. 
 
Wijziging voorwaarden 
BOinK mag ten alle tijden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.  De gewijzigde 
voorwaarden gaan in op het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden bekend worden 
gemaakt. 
 
 
 
 
Het oudercommissieportaal is een product van BOinK dat gratis beschikbaar wordt gesteld aan 
oudercommissies van geregistreerde opvangorganisaties. 
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