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Woots API Gebruiksvoorwaarden 

De Woots API bevat alle functies die ter beschikking staan aan Onderwijsinstellingen en 

Partners om API Content uit het Platform op te vragen, aan te passen, toe te voegen of te 

verwijderen. Voor het gebruik van de Woots API gelden bijzondere en aanvullende 

voorwaarden in aanvulling op de standaard Gebruiksvoorwaarden die voor alle gebruikers 

van het Platform gelden en die eveneens integraal onderdeel uitmaken van de Woots API 

Gebruiksvoorwaarden. 

1. Definities 

1.1 API: Een set van instructies of software-routines op basis waarvan een 

computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel 

daarvan. 

1.2 API Content: Alle gegevens die zich in het Platform bevinden en/of via de Woots API 

toegankelijk zijn, met inbegrip van Gebruikersgegevens.  

1.3 API documentatie: schriftelijke vastlegging van alle ter beschikking staande functies 

binnen de Woots API op https://woots.nl/api/v1/ 

1.4 Documentatie: schriftelijke vastlegging van de functionaliteit van het Platform van 

Woots op support.woots.nl. 

1.5 Gebruiker: vertegenwoordiger van een Onderwijsinstelling of Partner die daarmee 

rechten heeft voor het Gebruik van het Platform en met een account ook 

daadwerkelijk toegang heeft tot het Platform. 

1.6 Gebruikersgegevens: alle informatie binnen het Platform waarmee een Gebruiker kan 

worden geïdentificeerd en/of geauthentiseerd.  

1.7 Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden van Woots B.V. die voor alle 

Gebruikers van het Platform van toepassing zijn. 

1.8 Limiet: Het maximaal aantal keer dat de Woots API per dag door de Woots API 

gebruiker mag worden, ter beoordeling van Woots.  

1.9 Onderwijsinstelling: school voor onder andere voortgezet onderwijs of middelbaar 

beroepsonderwijs die via een licentie bij een Partner van Woots B.V of via een 

premium licentie op Woots gerechtigd is om het Platform te gebruiken. 

1.10 Partner: een derde partij die Toetscontent heeft die hij via het Platform wil 

distribueren aan Onderwijsinstellingen, opdat deze Onderwijsinstellingen de toetsen 

kunnen afnemen, beheren, aanpassen en de resultaten kunnen rapporteren, 

publiceren, analyseren en archiveren. 
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1.11 Platform: de applicatie van Woots B.V. waarmee Onderwijsinstellingen toetsen 

kunnen maken, beheren, afnemen en de resultaten kunnen rapporteren, publiceren, 

analyseren en archiveren. 

1.12 Toetscontent: de toetsopgaven die Partner heeft samengebracht in toetsen en die 

Partner via het Platform wil laten afnemen, beheren, aanpassen en de resultaten 

kunnen rapporteren, publiceren, analyseren en archiveren. 

1.13 Woots API Gebruiker: Ontwikkelaars en programmatuur of koppelvlakken die 

functies in de Woots API aanroepen. 

2. Toepasselijkheid en totstandkoming 

2.1 De Woots API Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Woots 

API. De toepasselijke bepalingen van de meest recente versie van de 

Gebruiksvoorwaarden zijn naast en in aanvulling op deze API Gebruiksvoorwaarden 

van toepassing.  

2.2 In het geval van strijdigheid tussen de Woots API Gebruiksvoorwaarden en de 

algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de Woots API Gebruiksvoorwaarden 

voorrang. 

2.3 De Woots API Gebruiksvoorwaarden zijn aan Gebruiker aangeboden bij een eerste 

bezoek aan het Platform. Op dat moment heeft Gebruiker de Woots API 

Gebruiksvoorwaarden aanvaard en geaccordeerd door het plaatsen van een vink. 

3. Gebruik en beperkingen op gebruik 

3.1 De Woots API Gebruiker verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare 

recht de Woots API te gebruiken.  

3.2 De Woots API Gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle 

richtlijnen en instructies van Woots met betrekking tot het gebruik van de Woots 

API. 

3.3 De Woots API gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten die verband houden met 

zijn gebruik van de Woots API alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving volledig 

na te leven en hierbij te handelen conform het Privacyconvenant. 

3.4 Het is Woots API gebruiker verboden om: 

a) de API Content te verhuren, te delen, over te dragen of in sublicentie te geven, 

direct of indirect, aan een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 

gegevensmakelaars, API aggregators, verkopers of adverteerders;  

b) de API Content voor een van de volgende doeleinden te gebruiken: het 

aanmaken van berichten, promoties, aanbiedingen of massaberichten; 
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marketingonderzoek of andere vormen van commerciële exploitatie van 

Gebruikersgegevens;  

c) API Content te gebruiken voor illegale, ongeoorloofde of anderszins ongepaste 

doeleinden, of op een wijze die:  

• in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden 

• in strijd is met geldende wet- en regelgeving 

• afbreuk kan doen aan de reputatie van Woots 

• rechten van derden schendt. 

3.5 Op het gebruik van de Woots API is geen algemene Limiet ingesteld. Echter, er 

geldt wel een fair use beleid ten aanzien van het gebruik. Normaal, niet-verstorend 

gebruik wordt toegestaan. Woots is gerechtigd om naar haar oordeel bij 

disproportioneel of hinderlijk gebruik van de Woots API een Limiet te hanteren en 

deze van tijd tot tijd aan te passen. Disproportioneel gebruik, trachten de Limiet op 

te roepen, de Limiet te omzeilen of overschrijding van de Limiet kan resulteren in 

een (tijdelijke of definitieve) blokkade van de toegang tot de Woots API voor de 

Woots API gebruiker. 

4. Beëindiging 

4.1 Woots is te allen tijde gerechtigd om in geval van niet handelen conform de Woots 

API Gebruiksvoorwaarden het gebruik van het Platform en de Woots API op elk 

ogenblik te beëindigen.  

4.2 Indien het gebruik van Platform of Woots API is beëindigd: 

a) Wordt de toegang tot Platform en de Woots API geblokkeerd voor alle 

Gebruikers van Onderwijsinstelling of Partner. 

b) Zijn de Gebruikers en Woots API Gebruikers niet langer gerechtigd om het 

Platform, de Woots API, de Toetscontent en de API Content te gebruiken. 

c) Vindt geen restitutie plaats ten aanzien van reeds betaalde vergoedingen door 

Onderwijsinstelling of Partner. 

 


