Gebruiksrecht Techniekstad
Artikel 1 Toepasselijkheid
De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen uit
deze algemene voorwaarden van toepassing indien Stichting Kenteq aan Afnemer een gebruiksrecht
verleent op Techniekstad.
Artikel 2 Definities
De in deze voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de navolgende betekenis:
Abonnement:
overeenkomst tussen Stichting Kenteq en Afnemer, waarbij Stichting Kenteq aan de
Afnemer elektronisch toegang verleent tot Techniekstad op grond van deze
voorwaarden;
Afnemer:
de partij die met Stichting Kenteq hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel, hetzij
via een door Stichting Kenteq ingeschakelde andere partij, een overeenkomst heeft
afgesloten tot het ter beschikking stellen van digitaal lesmateriaal;
Contract:
de bevestiging van de aankoop waarin opgenomen het aantal gebruikers van
Techniekstad. Dit Contract genereert één Toegangscode voor de administrator van de
Afnemer;
Databank:
het digitale lesmateriaal van Stichting Kenteq, alsmede de in het lesmateriaal
opgenomen verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die
via de Toegangssoftware systematisch en methodisch toegankelijk zijn;
Gebruiker:
de docenten en leerlingen die opgegeven zijn in het Contract en ontsluiting krijgen tot
de digitale lesstof;
Techniekstad Server: de door Stichting Kenteq te exploiteren technische infrastructuur voor de toegang tot
Techniekstad;
Toegangscode:
de aan Afnemer uitgereikte Toegangscode, waardoor de Afnemer toegang verkrijgt tot
de Techniekstad Server. Met deze Toegangscode kunnen zoveel inlogcodes
aangemaakt worden als in het Contract vastgestelde aantal gebruikers.
De Toegangscode:
- is niet overdraagbaar;
- dient als toegangsbewijs voor Techniekstad op de Techniekstad Server en heeft een
geldigheidsduur van in het Contract opgenomen aantal jaren;
- kan in geval van misbruik of een gerechtvaardigd vermoeden daartoe door
Stichting Kenteq onmiddellijk worden ingetrokken.
Toegangssoftware: de computerprogramma’s die worden gebruikt bij de werking van Techniekstad en
waarmee de Afnemer in staat wordt gesteld om informatie uit Techniekstad te
selecteren, op te vragen, in te zien of te printen.
Artikel 3 Toegang Techniekstad Server
1.
Na acceptatie van de inschrijving van Afnemer, verstrekt Stichting Kenteq een Toegangscode aan
de Afnemer, waarmee de Afnemer toegang kan krijgen tot de Techniekstad Server en de op de
computersystemen van Stichting Kenteq vastgelegde Databank kan gebruiken, met inachtneming
van het in deze voorwaarden bepaalde.
2.
Afnemer verkrijgt toegang tot de Techniekstad Server indien de Afnemer zich kan identificeren door
middel van een geldige Toegangscode.
3.
De aan de Afnemer verstrekte Toegangscodes zijn strikt vertrouwelijk. Afnemer dient maatregelen
te nemen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Afnemer
verstrekte Toegangscode.

S100CvdK.298

Gebruiksrecht Techniekstad

4.

5.

6.

7.

Indien Stichting Kenteq constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegde derden gebruik
maken of kunnen maken van de Toegangscode, of indien Afnemer Stichting Kenteq van een zodanig
gebruik schriftelijk op de hoogte stelt, blokkeert Stichting Kenteq onmiddellijk de toegang door
middel van de bewuste Toegangscode tot Techniekstad. Stichting Kenteq brengt de Afnemer zo
spoedig mogelijk van het onbevoegde gebruik en de blokkering op de hoogte. Stichting Kenteq stelt
de Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na blokkering een vervangende Toegangscode ter
beschikking, indien is vastgesteld dat het onbevoegde gebruik niet aan de Afnemer is toe te
rekenen.
Indien het onbevoegde gebruik van de Toegangscode aan de Afnemer is toe te rekenen, dient de
Afnemer de aan de blokkering en vervanging verbonden kosten, alsmede de daaraan verbonden
schade te vergoeden. Stichting Kenteq is dan tevens bevoegd tot onmiddellijke ontbinding of
beëindiging van de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling.
De Afnemer onthoudt zich ervan overige Afnemers of Gebruikers te hinderen en schade toe te
brengen aan de Techniekstad Server of andere computersystemen. Het is de Afnemer verboden
processen of programma’s – al dan niet via het systeem – op te starten waarvan de Afnemer weet
of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Stichting Kenteq, overige Afnemers en/of Gebruikers
hindert of schade toebrengt. Het is de Afnemer slechts toegestaan processen of programma’s op te
starten die behoren tot de functionaliteiten van de Toegangssoftware indien er een directe, door
Stichting Kenteq toegestane verbinding met de Techniekstad Server bestaat.
Het is de Afnemer niet toegestaan de Techniekstad Server en de aldaar aanwezige schijfruimte te
gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke
bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze voorwaarden.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid van de partijen
1.
Stichting Kenteq zal haar taken vervullen overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde procedures en
afspraken.
2.
Stichting Kenteq zal zich inspannen om, indien de Toegangssoftware reproduceerbare fouten bevat,
welke van wezenlijke invloed zijn op de toegang tot de Techniekstad Server, deze fouten te
herstellen.
3.
Stichting Kenteq is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de
log-in procedure, in het account en in haar e-mail en internetadressen, zonder dat hierdoor een
recht op schadevergoeding van de Afnemer jegens Stichting Kenteq ontstaat. Stichting Kenteq zal
in een dergelijk geval de Afnemer vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen.
4.
Afnemer is verplicht zorg te dragen voor een continue, adequate beveiliging van de aan haar ter
beschikking gestelde toegang tot de Techniekstad Server tegen onbevoegde toegang en opvraging,
verveelvoudiging, openbaarmaking en hergebruik van het aldaar beschikbare digitale lesmateriaal.
5.
Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van Techniekstad,
alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
6.
Afnemer zal actief en preventief toezien op de naleving van de voorwaarden uit deze overeenkomst
door haar personeel en Gebruikers, alvorens het gebruik en/of toegang te verlenen tot
Techniekstad.
Artikel 5 Intellectuele en industriële eigendom
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten, alsmede de rechten met betrekking tot Techniekstad en/of
zoek en analyseprogrammatuur berusten bij Stichting Kenteq of diens toeleveranciers.
2.
Afnemer erkent dat de door Stichting Kenteq geëxploiteerde Databank een verzameling van werken,
gegevens of andere zelfstandige elementen vormt die systematisch of methodisch geordend is
waarvan de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud een substantiële investering
van Stichting Kenteq vormt. Afnemer zal het bestaan van deze investering in of buiten rechte niet
betwisten.
3.
Afnemer is zich ervan bewust dat op in Techniekstad opgenomen werken, gegevens of andere
zelfstandige elementen als geheel en/of afzonderlijk intellectuele eigendomsrechten van Stichting
Kenteq of derden rusten en dat het gebruik van deze werken, gegevens of andere zelfstandige
elementen is beperkt door de Databankenwet, de Auteurswet, internationale verdragen en/of
andere regelgeving.
4.
Het is niet toegestaan toegang te geven tot het in Techniekstad opgenomen lesmateriaal aan
anderen dan Gebruikers.
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Indien er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van Techniekstad is de Afnemer aansprakelijk voor alle
directe en indirecte schade (waaronder niet-gerealiseerde verkoopopbrengsten bij Stichting Kenteq)
die het gevolg is van onbevoegd gebruik aan de zijde van Stichting Kenteq.
Het is niet toegestaan het in Techniekstad opgenomen lesmateriaal openbaar te maken, te
vermenigvuldigen, ter beschikking te stellen, te verhuren of op welke wijze dan ook te verspreiden
aan anderen dan Gebruikers. Indien dit toch gebeurt, is de Afnemer aansprakelijk voor alle directe
en indirecte schade (waaronder niet-gerealiseerde inkomsten) die hiervan het gevolg is aan de zijde
van Stichting Kenteq. Tevens zal een dwangsom door Stichting Kenteq aan de Afnemer worden
opgelegd.

Artikel 6 Gebruiksrecht Techniekstad
1.
Stichting Kenteq verleent aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot gebruik
van Techniekstad als genoemd in de overeenkomst en opgenomen in deze voorwaarden.
2.
Onder normaal gebruik valt in ieder geval niet het in enige vorm aan het publiek of aan derden ter
beschikking stellen van de gehele inhoud van Techniekstad of een deel daarvan door verspreiding
van exemplaren, verhuur, online transmissie op welke wijze of in welke vorm dan ook, behalve aan
de in het Contract opgenomen gebruikers.
3.
Iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking door Afnemer via enig ander medium dan in
overeenstemming met de voorwaarden, is verboden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Stichting Kenteq.
Artikel 7 Inhoud Techniekstad
1.
Stichting Kenteq is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de keuze van de Afnemer bij het
samenstellen van de lesstof.
Artikel 8 Looptijd van de overeenkomst
1.
Een Abonnement op Techniekstad treedt in werking wanneer de aanvraag daartoe bevestigd is op
een door beide partijen ondertekend Contract en wanneer de Afnemer haar instemming met deze
voorwaarden heeft bevestigd.
2.
Stichting Kenteq is in ieder geval, onverminderd het verder bepaalde in deze voorwaarden,
gerechtigd om het Contract op te zeggen indien:
a. Gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, openbaarmaking, ter beschikking stelling aan
derden, al dan niet tegen betaling, van Techniekstad anders dan aan in het Contract genoemde
Gebruikers;
b. Niet betaling van het geheel of een deel van de prijs.
3.
Bij beëindiging van het Contract, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst blijven de
bepalingen en verplichtingen van partijen die naar hun aard voort dienen te duren, onverminderd
gelden, in ieder geval met betrekking tot intellectuele eigendom.
4.
4 maanden voordat het Contract zal eindigen krijgt de afnemer een offerte voor een nieuw
Contract. Hierop moet binnen een maand gereageerd worden. Indien er niet gereageerd wordt op
de offerte zal dat gezien worden als stilzwijgende goedkeuring.
5.
Het Contract kan niet tussentijds beëindigd worden.
Artikel 9 Korting bij meerjarig Contract licenties
1.
Stichting Kenteq verleent korting bij een meerjarig Contract.
2.
De omvang van de korting wordt vermeld in het Contract. De korting is alleen geldig mits het totaal
aantal licenties in de volgende jaren ten minste 75% is van het totaal aantal licenties van het eerste
contractjaar.
3.
Gedurende de looptijd van het Contract kunnen in overleg crebo’s worden toegevoegd of afvallen,
mits het totaal aantal licenties ten minste 75% van het totaal aantal licenties van het eerste leerjaar
blijft bedragen.
4.
Indien de daling van het aantal afgenomen licenties ten opzichte van het eerste jaar meer dan 25%
bedraagt wordt het meerjarencontract omgezet in een jaarcontract. De tot dat moment verleende
totale korting zal dan alsnog bij de Afnemer in rekening worden gebracht.
5.
Voorgaande bepalingen gelden ook voor afname via de tussenhandel. De verantwoordelijkheid voor
de afname ligt in dat geval bij de Afnemer.
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Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.
Afnemer vrijwaart Stichting Kenteq voor aanspraken van derden en/of Gebruikers, die via Afnemer
toegang krijgen tot Techniekstad, terzake van schade die derden en/of Gebruikers lijden als gevolg
van het gebruik van de dienst en/of het internet door Afnemer.
2.
Stichting Kenteq is niet aansprakelijk voor functiestoornissen en/of fouten en/of gebreken aan de
materialen die in combinatie met Techniekstad worden gebruikt.
3.
Stichting Kenteq is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik anders dan in de
documentatie vermeld en/of illegaal gebruik van Techniekstad.
4.
Stichting Kenteq is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van Afnemer en/of
Gebruikers van de openbare telecommunicatie-infrastructuur in combinatie met Techniekstad.
5.
Stichting Kenteq garandeert niet dat Techniekstad geen fouten bevat of foutloos zal functioneren.
6.
Stichting Kenteq garandeert niet dat Techniekstad altijd beschikbaar zal zijn.
7.
Stichting Kenteq streeft naar optimale toegankelijkheid en kwaliteit.
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