Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC
Algemeen
Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum,
hierna te noemen “het NBC”. Lees onderstaande voorwaarden goed door voordat u gebruik gaat
maken van dit Digitale Leermiddel. Door te klikken op de knop “akkoord” gaat u akkoord met
alle voorwaarden van deze overeenkomst en verklaart u zich aan onderstaande voorwaarden te
zullen houden. Indien u niet wenst in te stemmen met de voorwaarden van deze overeenkomst
klikt u op de knop “annuleren”. In dat geval kunt u geen gebruik maken van dit Digitale
Leermiddel.
1

Licentieverlening

1.1.

Het NBC verleent u hierbij een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het
gebruik van dit Digitale Leermiddel, waaronder wordt verstaan alle in de database
aanwezige programma’s, inhoud en bestanden. U verkrijgt voornoemd gebruiksrecht voor
één gebruiker.

1.2.

Dit Digitale Leermiddel blijft eigendom van het NBC dan wel haar licentiegevers c.q.
toeleveranciers. Deze overeenkomst houdt geen overdracht in van het eigendomsrecht
en/of de intellectuele eigendomsrechten ter zake het Digitale Leermiddel.

1.3.

NBC is gerechtigd de voorwaarden van deze overeenkomst te allen tijde en om welke
reden dan ook te wijzigen. In geval van wijziging zal het NBC u daarvan schriftelijk of per
e-mail op de hoogte brengen.

2

Gebruik en licentiebeperkingen

2.1.

U mag dit Digitale Leermiddel enkel voor niet-commerciële doeleinden gebruiken in die
zin dat het u niet is toegestaan dit Digitale Leermiddel of onderdelen daarvan
commercieel te exploiteren.

2.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 is het u toegestaan om onderdelen van dit
Digitale Leermiddel – bijvoorbeeld bronnen en gegevensbestanden – te gebruiken voor
werkstukken en/of presentaties, al dan niet in digitale vorm en afdrukken te maken van
gegevensbestanden van dit Digitale Leermiddel.

2.3.

Het is u niet toegestaan om:
a. de software van dit Digitale Leermiddel of delen ervan te kopiëren dan wel op
enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen;
b. (de software van) dit Digitale Leermiddel of delen ervan aan te passen, te vertalen,
tot de broncode te herleiden, te decompileren, te disassembleren, te ontsleutelen
of uit elkaar te halen;
c. dit Digitale Leermiddel of delen ervan te verhuren of op enige andere wijze
rechten op dit Digitale Leermiddel of delen ervan te vervreemden, aan derden
over te dragen dan wel in sublicentie ter beschikking te stellen.

2.4.

Door of namens het NBC aan u verstrekte gebruikersnamen en/of wachtwoorden blijven
eigendom van het NBC dan wel haar licentiegevers c.q. toeleveranciers. Verstrekte

gebruikersnamen, wachtwoorden of andere gebruiks- en/of toegangscodes zijn strikt
persoonlijk. Het is u niet toegestaan deze aan derden te verstrekken of door derden te
laten gebruiken.
3

Intellectuele eigendomsrechten

3.1.

De intellectuele eigendomsrechten op dit Digitale Leermiddel komen toe aan het NBC
dan wel haar licentiegevers c.q. toeleveranciers.

3.2.

U bent gehouden alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op dit Digitale
Leermiddel te respecteren. Indien u inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten
die rusten op dit Digitale Leermiddel, dan bent u aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade.

3.3.

Door acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst vrijwaart u het NBC tegen
iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten die rusten op dit Digitale Leermiddel, behoudens gevallen waarin
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het NBC.

3.4.

Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die rusten
op dit Digitale Leermiddel, dan is het NBC gerechtigd deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.

3.5.

NBC garandeert niet dat dit Digitale Leermiddel geen inbreuk maakt op enig (intellectueel
eigendoms)recht van derden.

4

Duur van de licentie

4.1.

Deze licentie geldt gedurende de bij de aanschaf overeengekomen periode. De
licentieperiode gaat in op het moment waarop u de registratieprocedure voltooit. Na het
verstrijken van deze periode is het niet toegestaan dit Digitale Leermiddel nog te
gebruiken, tenzij deze overeenkomst wordt verlengd. Indien deze overeenkomst wordt
verlengd, geldt deze overeenkomst voor de bij de verlenging overeengekomen periode.

4.2.

NBC kan deze overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook na kennisgeving
aan u met onmiddellijke ingang beëindigen. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege
en met onmiddellijke ingang (en zonder dat daarvoor een kennisgeving van het NBC
voor nodig is) indien u handelt in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst.

4.3.

U mag deze overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand beëindigen door het NBC schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van
de beëindiging.

4.4.

Uw verplichting om de op grond van artikel 5 verschuldigde vergoedingen te betalen blijft
ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

5

Vergoedingen

5.1.

Voor het gebruik van dit Digitale Leermiddel bent u de in Bijlage 1 bij deze
overeenkomst opgenomen vergoedingen verschuldigd.

5.2.

Het NBC behoudt zich het recht voor deze vergoedingen eenzijdig te wijzigen. Indien het
NBC de vergoeding verhoogt, heeft u het recht om deze overeenkomst binnen 5
werkdagen nadat de verhoging aan u bekend is gemaakt met onmiddellijke ingang te
beëindigen.

5.3.

Het NBC zal de door u verschuldigde vergoeding in rekening brengen conform het
bepaalde in Bijlage 1.

5.4.

U bent gehouden de door u op basis van deze overeenkomst verschuldigde vergoedingen
te voldoen conform het bepaalde in Bijlage 1.

6

Privacy

6.1.

In het kader van de totstandkoming en de uitvoering van deze overeenkomst maakt het
NBC gebruik van uw persoonsgegevens. Het NBC draagt zorg voor passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of
enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.2.

Door acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst geeft u het NBC
uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken ter
uitvoering van deze overeenkomst.

6

Beperkte garantie

6.1.

Het NBC garandeert ten aanzien van dit Digitale Leermiddel de uiterste zorg in acht te
nemen alsmede dat het digitale platform waarop dit Digitale Leermiddel staat zo optimaal
mogelijk beschikbaar is. Het NBC kan de volledigheid en juistheid van dit Digitale
Leermiddel echter niet garanderen. Het NBC kan evenmin garanderen dat de software
foutloos of zonder storing werkt of dat eventuele gebreken hersteld kunnen worden. Het
NBC is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het Digitale Leermiddel.

7

Beperking aansprakelijkheid

7.1.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, ten gevolge van het
gebruik van dit Digitale Leermiddel is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van het NBC. Het NBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
eventuele schade aan uw computerhardware, computersoftware, gegevens, informatie
en/of materialen die voortvloeit uit het gebruik van dit Digitale Leermiddel, behoudens in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het NBC.

7.2.

Indien en voor zover het NBC in enig geval aansprakelijk is voor door u geleden schade,
dan geldt dat de aansprakelijkheid van het NBC zich beperkt tot 50 % van het bedrag van
de voor u geldende jaarlijkse licentievergoeding.

8

Algemene bepalingen

8.1.

Op deze overeenkomst zijn de “Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening van:
Stichting Nederlands Bakkerij Centrum te Wageningen” van toepassing. Voor zover deze
voorwaarden in tegenspraak zijn met de bepalingen van deze overeenkomst prevaleren de
bepalingen van deze overeenkomst.

8.2.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen u en het
NBC terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan rechter in
de vestigingsplaats van het NBC.

Juni 2011
Stichting Nederlands Bakkerij Centrum

BIJLAGE 1

LICENTIEVERGOEDINGEN

Deze Bijlage bevat een uitwerking van de door u aan het NBC verschuldigde
licentievergoedingen voor het gebruik van dit Digitale Leermiddel en de manier waarop deze aan
u in rekening zullen worden gebracht en door u moeten worden voldaan.
1

Licentievergoedingen

1.1.

Voor het gebruik van dit Digitale Leermiddel bent u de volgende licentievergoeding
verschuldigd:
Standaard abonnement
- Abonnement per jaar excl boeken incl btw
- Abbonement per half jaar excl boeken incl btw

€ 199
€ 119

Abonnement voor assistent bakker
- Per jaar excl boeken incl btw
- Per half jaar excl boeken incl btw

€ 89
€ 55

1.2.

U kunt voor eigen rekening aanvullend materiaal bestellen.

1.3.

Indien de overeenkomst eerder wordt beëindigd, om welke reden en door welke partij
dan ook, heeft u geen recht op terugbetaling van (een deel van) de vergoeding.

2

Wijze van betaling

2.1.
De wijze van betaling zal als volgt plaatsvinden. U betaalt online, tijdens het doorlopen
van de registratieprocedure voor de aanschaf van de licentie voor dit Digitale Leermiddel. Na
voltooiing van de registratieprocedure, betaling van de door u verschuldigde licentievergoeding
en controle van de ontvangst van de betaling door het NBC, kunt u dit Digitale Leermiddel
gebruiken.

