Gebruikerslicen,eovereenkomst Overeenkomstengenerator
versie 1.0

LEES DEZE GEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST
AANDACHTIG DOOR.
Par,jen komen deze Gebruikerslicen,eovereenkomst (hierna: Licen,e) voor de
Overeenkomstengenerator overeen door middel van de akkoordverklaring die
noodzakelijk is voor de dienstverlening en toegang tot de betreﬀende
“Overeenkomstengenerator” op de website www.elektroraad-exper,se.nl (hierna:
Elektroraad-website). De verlening van toegang kan worden gekoppeld aan de
bijbehorende (gebruikers)account.
Indien gewenst kan deze Licen,e te allen ,jde worden opgevraagd
bij info@elektroraad.nl of schriZelijke naar par,jen worden verstuurd (hiervoor
kunt u naar het telefoonnummer 0318-631670 bellen), hieraan zijn geen kosten
verbonden.
Door het gebruik, in welke vorm dan ook, van de Overeenkomstengenerator of het
betalen van de daaraan verbonden factuur, verklaart wederpar,j kennis te hebben
genomen en akkoord gaat met deze Licen,e die Elektroraad verbonden heeZ aan
het gebruik van de Overeenkomstengenerator.
De gebruiker van de Overeenkomstengenerator, en/of de par,j die de gebruiker
van de Overeenkomstengenerator rechtsgeldig vertegenwoordigd worden in deze
Licen,e aangeduid met ‘Licen,enemer’.

1. Deﬁni,es
1.1 Elektroraad
Werkmaatschappij Elektroraad Exper,se bv.

1.2 Elektroraad-website
www.elektroraad-exper,se.nl/overeenkomstgenerator/, www.elektroraadexper,se.nl of elektroraad-exper,se.nl/overeenkomstgenerator/

1.3 Licen,e
Gebruikerslicen,eovereenkomst voor Overeenkomstengenerator op Elektroraadwebsite.

1.6 Overeenkomstengenerator

Een dienst op de Elektroraad-website waarmee Licen,enemer overeenkomsten
van de dienstverlening van Licen,enemer kan genereren.

2. Voorwerp van deze Gebruikerslicen,eovereenkomst (Licen,e)
2.1 De Licen,e geeZ hierbij de Licen,enemer recht op:
- Niet-Exclusieve en ,jdelijke toegang tot Overeenkomstengenerator.
- Eénmalige toegang tot de bijbehorende cursus.
- Het recht op het gebruik van overeenkomsten agoms,g van de
Overeenkomstengenerator.
2.2 Indien de Licen,e wordt verlengd door s,lzwijgende verlenging heeZ de
Licen,enemer niet opnieuw recht op toegang tot de betreﬀende cursus.
2.3 Indien de licen,enemer de cursus een keer heeZ bijgewoond heeZ hij ook bij
het opnieuw sluiten van de Licen,e, geen recht op toegang tot de bijbehorende
cursus.
2.4 Elektroraad kan uitzonderingen op ar,kelen 2.2 en 2.3 maken.

3. Duur en beëindiging Gebruikerslicen,eovereenkomst (Licen,e)
3.1 De Licen,e treedt in werking op de datum van de toegangsverlening tot
Overeenkomstengenerator door Elektroraad aan Licen,enemer voor de duur van
één jaar.
3.2 De Licen,e eindigt uitsluitend indien en voor zover beëdiging geschiedt
conform het bepaalde in ar,kel 3. Onverminderd de gronden en wijze van
beëdiging in ar,kel 3.3. en 3.4, is een par,j gerech,gd de Licen,e te beëindigen
indien dit voortvloeit uit de wet.
3.3 Par,jen zijn gerech,gd de Licen,e met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplich,ng tot vergoeding
van eventuele schade van par,jen ontstaat, in die één van de volgende
omstandigheden zich voordoet:
a. het faillissement van de andere par,j wordt aangevraagd;
b. de andere par,j wordt in staat van faillissement verklaard;
c. aan de andere par,j wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling
verleend;
d. de onderneming van de andere par,j wordt beëdigd of geheel of gedeeltelijk
aan een derde overgedragen;
e. het redelijke vermoeden bestaat dat een van de par,jen inbreuk maakt op de
gebruikersvoorwaarden van de Licen,e.
3.4 De loop,jd van de Licen,e is één jaar, welke loop,jd automa,sch en
s,lzwijgend aan het eind van deze periode wordt verlengd met een nieuwe
periode van één jaar, tenzij uiterlijk 3 maanden voorafgaande aan de datum van
verlenging de Licen,enemer de Licen,e schriZelijk heeZ opgezegd.
3.5 Licen,enemer kan slechts de Licen,e tussen,jds beëindigen met schriZelijke

instemming van Elektroraad.
3.6 Indien de Licen,e om welke reden ook eindigt, verplicht Licen,enemer zich
het gebruik van de Overeenkomstengenerator te staken en ook het gebruik alle
informa,e, gegevens, aleeldingen etc. agoms,g van, uit of gerelateerd aan de
Overeenkomstengenerator te staken. De overeenkomsten agoms,g uit de
Overeenkomstengenerator ten ,jde van Licen,e mogen alleen gebruikt worden
voor de doeleinden waarmee deze overeenkomsten des,jds zijn opgesteld en
verstrekt. Het toepassen van deze rechtma,ge overeenkomsten bij klanten nadat
de Licen,e is verlopen, beëindigd of ontbonden is dan ook niet toegestaan.

4. Vergoeding
4.1 Elektroraad is gerech,gd om onmiddellijk, na toegang verlening tot de
Overeenkomstengenerator aan Licen,enemer, de Licen,evergoeding die is
verschuldigd over het eerste jaar dat deze Licen,e voortduurt te factureren.
Licen,enemer zal betreﬀende delen van de Licen,evergoeding binnen 30 dagen
na ontvangst van de factuur van Elektroraad voldoen.
De factuur zal naar het adres, opgegeven door Licen,enemer en, indien van
toepassing, opgenomen in de gegevens in het betreﬀende (gebruikers)account op
de Elektroraad-website door Licen,enemer, worden verstuurd.
4.2 Elektroraad is gerech,gd de hoogte van de licen,evergoeding te wijzingen,
indien de Licen,e wordt verlengd of gewijzigd, conform het CBS-indexcijfer van dat
betreﬀende jaar.
4.3 Indien Licen,enemer de verschuldigde bedragen niet binnen de gefactureerde
termijnen betaalt, zal Licen,enemer, nadat de Licen,enemer in verzuim is geraakt,
de wemelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn aan
Elektroraad.

5. Gebruikersvoorwaarden
5.1 Het is Licen,enemer toegestaan de toegang tot de Overeenkomstengenerator
aan één van haar werknemers te verschaﬀen. De Licen,enemer garandeert dat
haar werknemers de Overeenkomstengenerator conform de Licen,e gebruikt en
zich gedraagt als een redelijke gebruiker. Het kopiëren, openbaar maken,
verspreiden, verveelvoudigen, laden, wijzingen, in beeld brengen of in gebruik
geven bij/aan derden is in strijd met het beoogd gebruik en in strijd met het
gebruik dat van een redelijk gebruiker wordt verwacht.
5.2 Daarnaast heeZ Licen,enemer recht op de bijbehorende cursus.
Licen,enemer kan zich inschrijven via info@elektroraad.nl wanneer zij gebruik
wenst te maken van de cursus/een cursistenplek. Voor deze inschrijving gelden de
algemene voorwaarden voor Elektroraad Opleidingen. Deze zullen ter hand
gesteld worden bij de inschrijving.

5.3 Het overschrijden van het aantal gebruikers binnen de Licen,e, zal direct
worden gemeld aan Elektroraad.
5.4 Wijzigen van het Licen,e kan alleen met toestemming van Elektroraad.
5.5 Indien Licen,enemer de Overeenkomstgenerator of overeenkomsten uit of
agoms,g van de Overeenkomstgenerator gebruikt, dient dit al,jd onder
bronvermelding te zijn.

6. Garan,e
6.1 Elektroraad garandeert dat de Overeenkomstgenerator op de Elektroraadwebsite durende de Licen,e, 95% van de duur van Licen,e toegankelijk is voor
Licen,enemer.

7. Overdracht
7.1 Het is par,jen niet toegestaan de rechten en plichten uit de Licen,e aan een
derde over te dragen, zonder voorafgaande schriZelijke toestemming van de
andere par,j. De toestemming kan onderhevig zijn aan voorwaarden.

8. Intellectueel eigendomsrechten
8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en/of die berusten op
de Elektroraad-website, de Overeenkomstengenerator en/of de overeenkomsten
agoms,g uit de Overeenkomstengenerator liggen en blijven bij Elektroraad.
8.1.1 De vragen en keuzemogelijkheden in de Overeenkomstengenerator, mogen
niet Licen,enemer kopiëren, verspreiden, verveelvoudigen etc.
8.2 Elektroraad kan wijzigingen en aanpassingen maken aan de Elektroraadwebsite of Overeenkomstengenerator. Voor de gevolgen van wijzigingen en
aanpassingen is Elektroraad niet aansprakelijk en Licen,enemer vrijwaart
Elektroraad indien derden gerechtelijke procedures aanspannen voor alle
aanspraken die zijn gegrond op het gebruik, aanpassing/wijziging en/of toepassing
van de Elektroraad-website, de Overeenkomstengenerator en/of de
overeenkomsten agoms,g uit de Overeenkomstengenerator.
8.3 Licen,enemer verklaart volledig mee te werken, door middel van bijvoorbeeld
volledige informa,everstrekking, in de gevallen dat Elektroraad een onderzoek is
gestart naar een inbreuk, door een derde par,j, op het intellectueel
eigendomsrecht van Elektroraad.
Indien Licen,enemer op de hoogte raakt van een inbreuk op het intellectueel
eigendomsrecht van Elektroraad, stelt de Licen,enemer Elektroraad direct op de
hoogte van deze inbreuk.

9. Onderhoud
9.1 De Elektroraad-website en de Overeenkomstengenerator kunnen door
Elektroraad worden gewijzigd en aangepast. Deze handelingen hebben echter
geen gevolg voor de toegankelijkheid van Elektroraad-website en de
Overeenkomstengenerator voor Licen,enemer. Daarentegen kan onderhoud van
technische aard wel gevolgen hebben voor de toegang voor Licen,enemer.
Elektroraad zal bij het uitvoeren van technisch onderhoud zoveel mogelijk
rekening proberen te houden met de mogelijke beperkte toegang tot Elektroraadwebsite en de Overeenkomstengenerator. Indien dit geplande technische
onderhoud betreZ dan zal Elektroraad Licen,enemer uiterlijk één dag voor de
werkzaamheden de datum van onderhoud en mogelijke gevolgen laten weten.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De par,j die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere par,j en/of een
onrechtma,ge daad jegens de andere par,j begaat in het kader van deze Licen,e,
is aansprakelijk voor vergoeding van de gehele door die par,j geleden en/of te
lijden schade (zowel indirect, zoals winstderving of gemiste besparingen, en
directe schade).
10.2 De aansprakelijkheid van par,jen uit hoofde van ar,kel 10.1 is beperkt tot
€4.000,00 per voorval.
10.3 De aansprakelijkheidsbeperking van ar,kel 10.2 vervalt indien:
a. de schade is veroorzaakt door schending van intellectueel eigendomsrechten;
b. de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de nala,ge/
onrechtma,g handelende par,j;
c. de schade voortvloeit uit aanspraken van derden ten gevolge van dood of
erns,g letsel.
10.4 Licen,enemer is te allen ,jde verantwoordelijk voor het juist toepassen van
de Overeenkomstengenerator en de overeenkomsten agoms,g uit de
Overeenkomstengenerator.
10.5 Licen,enemer vrijwaart Elektroraad indien derden gerechtelijke procedures
aanspannen voor alle aanspraken die zijn gegrond op het gebruik, aanpassing/
wijziging en/of toepassing van de Elektroraad-website, Overeenkomstengenerator
en/of overeenkomsten agoms,ge uit de Overeenkomstengenerator.

11. Overige bepalingen
11.1 Elektroraad mag Licen,enemer benaderen voor verwante
marke,ngdoeleinden.
11.2 De ar,kelen 8 (Intellectueel eigendomsrechten), 10 (Aansprakelijkheid) en 12
(Toepasselijk Recht) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van deze
Licen,e.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen in deze Licen,e ongeldig, in strijd met
de wet of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. Par,jen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling,
ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk
de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
11.4 Mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze
schriZelijk of digitaal door een par,j zijn beves,gd.
11.5 Het niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig
rechtsmiddel door Elektroraad houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel
in.
11.6 Licen,enemer zal in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, en
de daarbij behorende verwerkersrela,e, Elektroraad een schriZelijk
verwerkersovereenkomst sturen conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.7 Naast de voorwaarden van de Licen,e zijn ook de voorwaarden van de DNR
2005 van toepassing, zover de Licen,e op de betreﬀende bepalingen uit de DNR
2005 niets heeZ geregeld.

12. Toepasselijk recht
12.1 Deze Licen,e wordt beheerst door Nederlands recht.

