
Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de ScaldaPas 

1 Begripsbepaling 

Acceptant 

Een partij die de ScaldaPas accepteert voor één of meer 

toepassingen. 

Bezoekerspas 

Een al of niet op naam gestelde ScaldaPas met of zonder pasfoto. 

Deze wordt uitgeleend aan bezoekers. 

Pashouder 

De natuurlijke persoon op wiens naam een ScaldaPas is gesteld of, 

wanneer de ScaldaPas op naam gesteld is van een 

organisatieonderdeel van Scalda, dat organisatieonderdeel alsmede 

de feitelijke gebruiker van de betreffende ScaldaPas. 

ScaldaPas 

Een multifunctionele plastic kaart op naam gesteld van een natuurlijk 

persoon of een organisatieonderdeel van Scalda, waarmee door 

middel van één of meer in de kaart opgenomen chip(s), of met de op 

de kaart afgedrukte barcode, of door middel van een magneetstrip, 

informatie kan opslaan en uitwisselen. 

Servicedesk 

De door Scalda ingestelde instantie waar medewerkers met vragen 

over de ScaldaPas terecht kunnen. 

Toepassing 

Een functie die met de ScaldaPas gebruikt kan worden. 

Toepassingsaanbieder 

Een partij die een toepassing aanbiedt, onderhoudt en/of ondersteunt. 

2. Toepasselijke regels en verhouding tussen partijen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding 

tussen een Pashouder en Scalda met betrekking tot het in ontvangst 

nemen en het gebruik van een ScaldaPas. 

3. Gebruik van de ScaldaPas 

3.1 De ScaldaPas is strikt persoonlijk en mag, behoudens het 

bepaalde in dit artikel, uitsluitend worden gebruikt door de Pashouder 

op wiens naam de ScaldaPas is afgegeven. 

3.2  Voor zover de ScaldaPas is gesteld op naam van een 

organisatieonderdeel van Scalda, mag de betreffende ScaldaPas 

uitsluitend worden gebruikt door de persoon aan wie de ScaldaPas 

door dat organisatieonderdeel bevoegd in gebruik is gegeven. 

3.3  Scalda is gerechtigd de foto, gemaakt ten behoeve van de 

ScaldaPas, te gebruiken voor doeleinden die de identificatie van de 

student of medewerker bevorderen, zoals bijvoorbeeld ten behoeve 

van klassenlijsten en intranetoverzichten. 

4. Omwisselen van de ScaldaPas 

Scalda kan de Pashouder te allen tijde verzoeken de ScaldaPas om te 

wisselen voor een nieuwe ScaldaPas. De Pashouder is verplicht aan 

dit verzoek te voldoen. 

5. Verlies, diefstal, misbruik, beschadiging 

5.1  In geval van beschadiging, defect, verlies, diefstal, inname, 

oneigenlijk gebruik of het vermoeden van oneigenlijk gebruik van de 

ScaldaPas, of wanneer de ScaldaPas niet de juiste Toepassingen 

bevat, moet de Pashouder dit direct melden aan de Servicedesk / 

Conciërge.  

5.2  De Pashouder is ten opzichte van het Scalda aansprakelijk 

voor het gebruik dat van de ScaldaPas wordt gemaakt tot aan het 

moment van de in het eerste lid bedoelde melding. 

6. Vervangende ScaldaPas 

Bij de in het eerste lid van artikel 5 bedoelde melding aan de 

Servicedesk / conciërge kan de Pashouder een vervangende 

ScaldaPas aanvragen. Voor de vervangende ScaldaPas wordt een 

vergoeding van € 15,- in rekening gebracht, behalve als er 

aantoonbaar sprake is van overmacht dit ter beoordeling van de 

Servicedesk / conciërge. 

7. Inleveren ScaldaPas 

7.1  Voorts moet de Pashouder de ScaldaPas bij de Servicedesk 

/ conciërge inleveren als Scalda daarom vraagt, en wel binnen de bij 

dat verzoek genoemde termijn. Indien geen termijn wordt aangegeven 

geldt een inlevertermijn van twee weken vanaf de datum van het 

verzoek. 

8 Inname 

8.1 Scalda is gerechtigd om in geval van verlies, oneigenlijk 

gebruik, diefstal, overschrijding van de inievertermijn zoals bedoeld in 

artikel 7.1, of het vermoeden dat er sprake is van misbruik of diefstal, 

of de omstandigheid dat de ScaldaPas niet de juiste Toepassingen 

bevat, de ScaldaPas in te nemen c.q. te blokkeren. 

8.2  Scalda is ten opzichte van de Pashouder niet aansprakelijk 

voor enige schade of kosten die voor de Pashouder ontstaan in 

verband met de inname en het daarop volgende gemis aan de 

ScaldaPas. 

8.3  Na inname is de Pashouder verplicht zich te melden bij de 

Servicedesk / conciërge. 

8.4  Scalda is gerechtigd om na inname van de ScaldaPas te 

weigeren een vervan¬gende pas te (laten) verstrekken of aan de 

Pashouder een vervangende Scal-dapas met verminderde of 

aangepaste functionaliteit te verstrekken. 

9. Cijferslot en andere codes 

Op termijn kan er voor bepaalde Toepassingen gebruik worden 

gemaakt van een cijferslot of andere codes. 

9.1  De Pashouder is verplicht om de code van het cijferslot van 

de ScaldaPas geheim te houden. 

9.2 Zodra de Pashouder weet of vermoedt dat de code van het 

cijferslot bij een ander dan de Pashouder zelf bekend is, is hij verplicht 

de cijfercode onmiddellijk te (laten) wijzigen bij de Servicedesk / 

conciërge. 

 9.3  Voor eventueel aan de Toepassing van de ScaldaPas 

verbonden cijfercodes, geldt het regime van de aanbieder van de 

Toepassing. 

10. Pasgegevens en privacy 

De Pashouder verklaart zich akkoord met de opname van 

persoonsgegevens hem aangaande in de persoonsregistratie van 

Scalda en die Toepassingsaanbieders van wie op de ScaldaPas een 

Toepassing beschikbaar is. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Scalda is ten opzichte van de Pashouder niet aansprakelijk 

voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of ontstaande in 

verband met het gebruik, misbruik, defect, verlies of gemis van de 

Scalda Pas of de daarmee uit te oefenen functies en daarbij 

behorende apparatuur, behalve voor zover haar aansprakelijkheid 

voortvloeit uit de wet en niet kan worden uitgesloten of beperkt. 

11.2  Evenmin is Scalda aansprakelijk voor enig tekortschieten of 

onrechtmatig handelen door enige Toepassingsaanbieder. 

12.  Eigendom 

Iedere ScaldaPas is en blijft eigendom van Scalda.

 


