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Gebruiksvoorwaarden 

 
 
 
1. Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op al het ondersteunende materiaal voor het boek 

Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten, dat 
gedownload kan worden van de website www.experimentenvoorindeklas.nl, zoals 
handelsinstructies, keuzebladen, koppelbladen, en (excel) set-up files. 

 
2. Noch de auteur (Jeroen Hinloopen), noch de uitgever (Malmberg), is op enigerlei wijze 

aansprakelijk voor eventuele gevolgen, in welke vorm en van welke aard dan ook, van het 
uitvoeren van een van de klaslokaalexperimenten die beschreven staan in het boek Experimenten 
voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten, inclusief het eventuele 
gebruik van ondersteunend materiaal dat gedownload kan worden van de website 
www.experimentenvoorindeklas.nl, zoals handelsinstructies, keuzebladen, koppelbladen, en 
(excel) set-up files 

 
3. Op al het ondersteunende materiaal voor het boek Experimenten voor in de klas; economie voor 

de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten, dat gedownload kan worden van de website 
www.experimentenvoorindeklas.nl, zoals handelsinstructies, keuzebladen, koppelbladen, en 
(excel) set-up files, berust copyright; de rechten ervan zijn voorbehouden. 

 
4. Voor het gebruik van het ondersteunende materiaal voor het boek Experimenten voor in de klas; 

economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten, dat gedownload kan worden van de 
website www.experimentenvoorindeklas.nl, zoals handelsinstructies, keuzebladen, koppelbladen, 
en (excel) set-up files, gelden de volgende bepalingen: 

 
4.1. er hoeft niet voor worden betaald; 
4.2. het mag alleen gebruikt worden voor niet commerciële activiteiten; 
4.3. het mag niet worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier; 

4.4. in geval van handelsinstructies, keuzebladen en koppelbladen, moet het benodigde aantal 
exemplaren telkens opnieuw worden geprint vanaf de website 
www.experimentenvoorindeklas.nl; in geval van (excel) set-up files moeten de files telkens 
opnieuw worden geopend vanaf de website www.experimentenvoorindeklas.nl zonder deze 
op te slaan als geautomatiseerd gegevensbestand. 

 


