GEBRUIKERSOVEREENKOMST
1. Toepasselijkheid
1.

Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen u als gebruiker (hierna: ‘Gebruiker’) van alle
toepassingen die toegankelijk zijn via het domein www.mijnbedrijfshal.nl (hierna:
‘Website’) van Droste Bouwgroep B.V. (hierna: ‘Droste’), hieronder mede doch niet
uitsluitend begrepen het gebruik van het programma waarmee u zelf bedrijfshallen kunt
ontwerpen (hierna: Grafische Vormgever).

2.

Van hetgeen is bepaald in deze Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

3.

Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig blijk(t)(en) te zijn,
vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige
bepalingen zoveel mogelijk van kracht, dan wel worden deze vervangen voor een
bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige, vernietigde, dan wel ongeldige
bepaling.

2. Gebruik
1.

Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van en aan de informatie
voortkomend uit deze Website. Alle informatie die – al dan niet (in)direct – via de
Website wordt aangeboden, al dan niet over bedrijfspanden en / of de mogelijke
vormgeving daarvan moet worden gezien als informatie en geldt niet als een aanbod tot
het aangaan van een nadere overeenkomst, noch tot een verplichting van Partijen om een
dergelijk aanbod te doen, of tot een nadere overeenkomst te komen.

2.

De Website en de inhoud daarvan, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de
mogelijkheden als vervat in de Grafische Vormgever is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Droste maakt echter een voorbehoud met betrekking tot de juistheid en
uitvoerbaarheid, bijvoorbeeld in het kader van bouwbesluiten en / of foutief weergeven
installaties van de ontwerpen vervaardigd met de Grafische Vormgever.

3.

Indien informatie die op de Website is opgenomen, dan wel voortvloeit uit het gebruik
van de Website ook schriftelijk aan gebruiker wordt verstrekt, zal in geval van verschil of
strijdigheid de schriftelijke versie bepalend zijn. Droste garandeert niet dat aan haar
toegezonden e-mails of andere elektronische berichten, al dan niet verstuurd met
gebruikmaking van de Grafische Vormgever tijdig worden ontvangen en verwerkt en
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of
verwerken daarvan.

4.

Indien Gebruiker met gebruikmaking van de Grafische Vormgever een verzoek richt tot
Droste om een offerte te maken, kan Droste vooraf – ter keuze van Droste en op een door
Droste te kiezen manier – contact opnemen met de Gebruiker om de inhoud van de
offerte nader af te stemmen. Ook kan Droste – zonder opgave van redenen – besluiten
geen offerte toe te zenden.

5.

Het is Gebruiker verboden de met de via de Website door Droste ter beschikking gestelde
applicaties – hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de Grafische Vormgever –
vervaardigde ontwerpen ten behoeve van derden te gebruiken, dan wel in samenwerking
met derden te vervaardigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Droste.

3. Intellectuele eigendomsrechten en knowhow
1.

Met intellectuele eigendomsrechten (hierna: ‘IE’) wordt in deze Overeenkomst bedoeld:
Alle rechten met betrekking tot werken, voortbrengselen of werkwijzen, tekeningen of
modellen, merken, databanken, handelsnamen, topografieën, know-how en alle – al dan
niet toekomstige – soortgelijke rechten, een en ander onder meer in de zin van de
Auteurswet 1912, de Rijksoctrooiwet, de Wet op de Naburige Rechten, het Benelux
Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de
Topografiewet, de Zaai-, zaad- en plantgoedwet en / of aanverwante wetten, dan wel
daarmee corresponderende begrippen, en wet- en regelgeving in het binnen- en
buitenland, die werknemer, al dan niet zelfstandig, tot stand heeft gebracht of doen
brengen, dan wel de aanspraak daarop.

2.

Droste is rechthebbende, dan wel gerechtigd tot het gebruik van alle IE die rust op de
Website en de inhoud daarvan, in alle mogelijke – kenbare en (nog) niet kenbare –
verschijningsvormen. Zonder nadere uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
Droste is het Gebruiker niet toegestaan de Website, elementen van de Website,
ontwerpen (in de ruimste zin van het woord) vervaardigd met gebruikmaking van de
Website en / of de Grafische Vormgever, dan wel soortgelijke ontwerpen op enigerlei
wijze openbaar te maken en / of te verveelvoudigen, hieronder mede doch niet uitsluitend
begrepen vereenvoudigingen in driedimensionale vorm, hieronder mede doch niet
uitsluitend begrepen verveelvoudigingen in een andere dimensie.

3.

Partijen komen overeen dat alle IE die mogelijkerwijs rusten op, voortvloeien en / of
reeds zijn voortgevloeid uit de Website en / of die ontstaan c.q. het gevolg zijn van het
gebruik van de Website, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de IE die

voortvloeit uit het gebruik van de Grafische Vormgever, toe komen aan Droste ongeacht
of het object waarop de IE rust door Gebruiker is ontwikkeld en / of vervaardigd. Indien
nodig en voor zover mogelijk zal deze Overeenkomst gelden als overdrachtsakte ten
aanzien van de Intellectuele Eigendomsrechten. Tevens komen Partijen overeen dat
Droste te allen tijde als maker – in de zin van de Auteurswet – te gelden heeft ten aanzien
van de elementen van de Website, dan wel de elementen van de Grafische Vormgever die
door Droste aan Gebruiker worden aangereikt en door Gebruiker worden gebruikt en dat
Droste maker is van de werken die met de door Droste via de Website ter beschikking
gestelde elementen worden vervaardigd.
4.

Gebruiker verplicht zich hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk om nu en in de
toekomst op eerste verzoek van Droste en op eigen kosten alle medewerking te verlenen
aan de overdracht en / of overschrijving van enige rechten op de Werken, in het geval
onderhavige overdracht en / of overschrijving – naar de mening van Droste – ongeldig en
/ of onvolledig mocht zijn. Tevens verplicht Gebruiker zich onvoorwaardelijk en
onherroepelijk – onverminderd hetgeen verder bepaald in deze Overeenkomst – om nu en
in de toekomst op eerste verzoek van Droste en op eigen kosten alle medewerking te
verlenen aan de overdracht en / of overschrijving van rechten aan Droste.

5.

Voor zover Gebruiker onverhoopt als maker – in de zin van de Auteurswet – mocht
gelden doet Gebruiker jegens Droste en degene die zij aanwijst onvoorwaardelijk en
onherroepelijk afstand van haar rechten – voor zover de wet dit toelaat – als bedoeld in
artikel 25 van de Auteurswet. Droste is te allen tijde bevoegd het werk als bedoeld in
artikel 10 van de Auteurswet te vernietigen, indien zij Gebruiker, voor het geval
Gebruiker als maker wordt beschouwd, voldoende de kans heeft gegeven om het werk te
documenteren en er geen gegronde redenen zijn – waaronder mede doch niet uitsluitend
begrepen bedrijfseconomische redenen – tegen vernietiging.

6.

Gebruiker onthoudt zich van elke registratie en / of aanvrage van de IE die conform het
derde lid van dit artikel aan Droste toebehoren en verbindt zich ten aanzien van derden
geen mededelingen te doen die de schijn kunnen wekken dat hij wel rechten kan doen
gelden op deze IE, tenzij Gebruiker voorafgaand aan de mededeling schriftelijke
goedkeuring en / of rechten van Droste heeft bedongen.

7.

Gebruiker vrijwaart Droste voor alle aanspraken en vorderingen van derden ter zake van
schade wegens inbreuk op de in lid 3 van dit artikel van deze Overeenkomst bedoelde
rechten, voor zover het door Gebruiker met gebruikmaking van de Grafische Vormgever
ontworpen werken betreft. Gebruiker is verplicht aan Droste alle schade en kosten te

vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk als bedoeld in de vorige volzin,
waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de kosten van juridische bijstand.
8.

Gebruiker is ermee bekend dat de door Droste ter beschikking gestelde knowhow
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Droste bevat. Gebruiker verplicht
zich deze knowhow geheim te houden, niet aan anderen dan partijen bekend te maken of
in gebruik te geven en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter
beschikking is gesteld. Indien van toepassing wordt onder anderen dan partijen in dit
verband ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Gebruiker die niet
noodzakelijkerwijs de knowhow behoeven te gebruiken.

9.

Onverlet hetgeen bepaald in dit artikel van deze Overeenkomst zal Gebruiker die
geconfronteerd wordt met aanschrijvingen of rechtsvorderingen gebaseerd op de
beweringen dat de door Droste aangeleverde zaken inbreuk maken op (intellectuele
eigendoms)rechten en / of knowhow van derden, Droste onverwijld, schriftelijk en
gedetailleerd van deze bewering in kennis stellen, bij gebreke waarvan elke mogelijke
aansprakelijkheid van Droste – indien deze bestaat – jegens de wederpartij komt te
vervallen. Het is ter uitsluitende beoordeling van Droste of zij de afhandeling van de zaak
zelf verzorgt, dan wel dat deze wordt overgelaten aan Gebruiker. Alle kosten welke in
redelijkheid gemaakt dienen te worden om voor een goede afwikkeling van het ontstane
probleem te zorgen, komen voor rekening van Droste, indien Droste besluit de zaak zelf
af te handelen. Indien Droste de afhandeling van de zaak niet ter hand neemt, staat het
Gebruiker vrij deze – voor eigen rekening en risico – ter hand te nemen. Indien Droste de
afhandeling van de zaak ter hand neemt, zal Gebruiker waar mogelijk alle benodigde
ondersteuning verlenen, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het verstrekken
van alle nodige volmachten en informatie opdat Droste zich, zo nodig in naam van
Gebruiker, tegen de aanschrijving en / of rechtsvordering kan weren.

10. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendom – in de
ruimste zin van het woord – uit de geleverde producten en / of diensten en uit de
knowhow van Droste te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de knowhow van deze
Overeenkomst.
4. Geheimhouding

1.

Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de overeenkomst
uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft, met name met betrekking
tot ontwerpen, knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen en
dergelijke. Informatie als bedoeld in de vorige volzin van dit lid wordt in elk geval als
vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één van partijen als zodanig is aangemerkt.

2.

Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Droste teksten en/of afbeeldingen, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen
ontwerpen, knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen als
bedoeld in het bepaalde van lid 1 van dit artikel op welke wijze of via welk medium dan
ook aan anderen dan partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen,
verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins te gebruiken.

3.

Gebruiker verbeurt bij niet of niet volledige nakoming van de in de leden 1 of 2 van dit
artikel en van de in de artikelen 3.4, 3.5 en 3.10 van deze Overeenkomst genoemde
verplichtingen onmiddellijk zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling of
waarschuwing nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding,
alsmede € 2.500,00 per dag, dagdeel daaronder begrepen, dat ondergetekende 1, niet
voldoet aan één of meerdere van de onder de in de leden 1 of 2 van dit artikel ieder
genoemde verplichtingen, één en ander onverminderd het recht van Droste om nakoming
en / of schadevergoeding te vorderen.

5. Persoonsgegevens / Privacy
1.

Gebruiker is ervan op de hoogte dat Droste de persoonsgegevens van Gebruiker
verwerkt, met inbegrip van gegevens over Gebruikers activiteiten op de Website, zoals
de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt
doorgebracht, het internetadres van de Website waar Gebruiker vandaan komt en de
producten of diensten die Gebruiker afneemt of waar Gebruiker gebruik van maakt.
Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de
dienstverlening aan Gebruiker te verbeteren en het verstrekken van informatie of
aanbiedingen aan Gebruiker.

2.

Gebruiker mag de gegevens die Droste over hem heeft verzameld desgewenst inzien en
laten corrigeren. Gebruiker heeft het recht Droste te vragen daarvoor in aanmerking
komende gegevens van Gebruiker te verwijderen of af te schermen. Droste zal op dit
verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van

Droste en het privacybelang van Gebruiker en zal, in geval van een besluit tot
afscherming of verwijdering, Gebruiker informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat
Gebruiker van producten en / of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
6. Aansprakelijkheid
1.

Droste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de brongever van de
Website, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen gebreken, virussen en andere
onjuistheden ten gevolge van het gebruik van de vormgever, elk gebruik, misbruik mede
daaronder begrepen van de met de Grafische Vormgever uitgeprinte materialen en
weergaven en het niet of niet volledig gebruik kunnen maken (om welke reden dan ook)
van de Grafische Vormgever.

2.

Droste besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de
gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.
Droste is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden
in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen
veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals
storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie
of diensten door Droste of door Gebruiker aan Droste middels een website van Droste of
anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Droste geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens,
adviezen of ideeën verstrekt door of namens Droste via deze website. Droste aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een
hyperlink of anderszins wordt verwezen.

3.

Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Droste zelf ontwikkelde knowhow
en / of IE inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele
eigendom of indien naar het oordeel van Droste een gerede kans bestaat dat een zodanige
inbreuk zich voordoet, behoudt Droste zich het recht voor tegen redelijke vergoeding om
een bepaald ontwerp niet te vervaardigen dan wel in gewijzigde vorm te vervaardigen,
hierbij zorgt Droste ervoor dat het nieuwe ontwerp functioneel gelijkwaardig is aan het
oude ontwerp, één en ander ter beoordeling van Droste. Gebruiker is te allen tijde
verplicht een dergelijke wijziging te accepteren en haar medewerking hieraan te
verlenen, zonder dat Droste gehouden is de daaruit voortvloeiende schade van Gebruiker
te vergoeden.

4.

Het in het vorige bepaalde vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband

houdt met verwijzingen die gebruiker in de knowhow heeft aangebracht of door anderen
dan partijen heeft laten aanbrengen.
5.

Elk van de voorgaande leden afwijkende aansprakelijkheid van Droste wegens schending
van intellectuele eigendomsrechten van anderen dan partijen is uitgesloten.

7. Overige bepalingen
1.

Deze overeenkomst heeft rechtsgevolg op het moment dat deze wordt geaccepteerd door
Gebruiker.

2.

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zal blijken te zijn,
dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen verbinden
zich om de niet verbindende bepaling(en) te vervangen voor (een) bepaling(en), die wel
verbindend is (zijn) en die zo min mogelijk – gelet op het doel en het streven van de
overeenkomst – afwijkt (afwijken) van de niet-verbindende bepaling(en).

8.Toepasselijk recht en forumkeuze
1.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeiende uit deze overeenkomst of
daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechter te Den Haag, dan wel – ter keuze van Droste – de bevoegde rechter.

