
Verklaring: 

De gegevensleverancier verkoopt producten/diensten op het gebied van boren en ander 

gereedschapstoebehoren. Om reclame voor deze producten/diensten te maken, heeft de 

gegevensleverancier zelf teksten, tekeningen, foto's, kaarten, schetsen, tabellen en soortgelijke 

reclamemateriaal [hieronder: gegevens] gemaakt, laten maken of hiervoor rechten verworven. 

De gegevensleverancier is de eigenaar van de rechten op deze informatie. Hij is van plan de 

gegevensgebruiker rechten voor deze informatie te geven, zodat de gegevensgebruiker zelfstandig 

bij zijn klanten reclame kan maken voor de producten/diensten van de gegevensleverancier. Ter 

bescherming van de door de gegevensleverancier tijd- en financiële investeringen voor het 

aanmaken en verzamelen van gegevens, geldt het verlenen van rechten aan de gegevensgebruiker 

uitsluitend conform de volgende afspraken: 

 

§ 1 Ter beschikking stellen van de gegevens 

de de gegevensgebruiker De gegevensleverancier stelt de gegevensgebruiker gratis gegevens ter 

beschikking, zonder dat hij hiertoe verplicht is op grond van deze overeenkomst. De 

gegevensgebruiker heeft dan het recht om de beschikbaar gestelde gegevens conform de bepalingen 

van deze overeenkomst te gebruiken. Gebruik dat van deze bepalingen afwijkt, vereist de 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gegevensleverancier. Als er twijfels bestaan over 

welke gegevens er zijn verstrekt, dan ligt de verklaringsplicht en bewijslast bij de gegevensgebruiker. 

 

§ 2 Rechten en plichten van de gegevensgebruiker 

1. Door het verstrekken van de gegevens verkrijgt de gegevensgebruiker het eenvoudige recht 

om de gegevens te reproduceren, te verspreiden en openbaar toegankelijk te maken, maar 

alleen voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsvoering en de vereiste omvang van 

de gegevensgebruiker dient om reclame te maken voor de producten/diensten van de 

gegevensgebruiker voor eigen catalogi, prijslijsten, advertenties, nieuwsbrieven, websites of 

soortgelijke middelen in het kader van het initiëren van zaken/bedrijfsuitvoering. Dit 

gebruiksrecht omvat niet het recht om de gegevens te wijzigen, met uitzondering van een 

aanpassing van de gegevens aan het specifieke uitvoerende medium. 

De gegevensgebruiker is niet bevoegd om de gegevens aan derden te verstrekken en/of 

derden rechten op de gegevens te verlenen. 

 

§ 3 Gegevensbeveiliging 

1. De gegevensgebruiker verplicht zich ertoe zijn werknemers en andere personen die toegang 

tot de gegevens hebben over de omvang van zijn gebruiksrecht te informeren. 

2. De gegevensgebruiker voert de nodige veiligheidsmaatregelen uit om misbruik door derden 

te voorkomen. 

3. De gegevensgebruiker verplicht zich om informatie over prijzen en andere voorwaarden 

vertrouwelijk te behandelen. 

 

 



§ 4 Beperking van de aansprakelijkheid 

1. De gegevensleverancier kan de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens niet 

garanderen. 

2. De gegevensleverancier is geheel aansprakelijk bij opzet of grove schuld, voor schade aan het 

leven, het lichaam of de gezondheid, volgens de regels van de wet productaansprakelijkheid 

en voor de reikwijdte van de gegeven garantie. Bij eenvoudig nalatig verzuim van een plicht 

door de gegevensleverancier of één van de agenten die voor het doel van de overeenkomst 

van essentieel belang is (kardinale verplichting), is de mate van aansprakelijkheid van de 

gegevensleverancier beperkt tot de schade die afhankelijk van het type van de transactie in 

kwestie voorspelbaar en typisch is. Er bestaat geen enkele verdere aansprakelijkheid van de 

gegevensleverancier. 

3. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van 

werknemers, vertegenwoordigers en organen van de gegevensleverancier. 

 

§ 5 Duur en beëindiging 

1. Zodra de zakelijke relatie tussen de partijen eindigt, en de gegevensgebruiker de producten 

van de gegevensleverancier dus niet langer verkoopt, eindigt het gebruiksrecht van de 

gegevensgebruiker automatisch zonder de noodzaak van een nadere toelichting door de 

gegevensleverancier. 

2. Bovendien hebben beide partijen het recht om de overeenkomst met een opzegtermijn van 

3 maanden tot het einde van een kalenderkwartaal middels schriftelijke opzegging te 

beëindigen (e-mail, fax, brief). 

3. Daarnaast is onmiddellijke beëindiging bij een belangrijke reden mogelijk. Een belangrijke 

reden bestaat in het bijzonder wanneer de gegevensgebruiker in strijd met een bepaling uit 

§2 of §4 handelt. 

4. Als de overeenkomst door §5 punt 1, 2 of 3 wordt beëindigd, dan is de gegevensgebruiker 

verplicht de gegevens niet langer te gebruiken en alle gegevens die hem door de 

gegevensleverancier ter beschikking zijn gesteld te wissen. Dit geldt ook voor gemaakte 

kopieën. De volledige verwijdering dient de gegevensleverancier ongevraagde en 

onmiddellijk te worden gemeld. 

 

§ 6 Andere bepalingen inzake gegevens 

Als er tussen de partijen reeds afspraken over het gebruik van gegevens bestaan, dan worden deze 

met ingang van deze overeenkomst buiten werking gesteld. 

Als er bepalingen in andere overeenkomsten en/of algemene voorwaarden met betrekking tot de 

rechten op het gebruik van de gegevens bestaan, dan geldt in geval van twijfel de huidige 

gebruiksovereenkomst. 

 

§ 7 Scheidbaarheid-clausule / bevoegde rechtbank 

1. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst, met inbegrip van de wijzigingen en 

toevoegingen aan deze clausule, moet schriftelijk worden ingediend. Als enige bepaling van 

deze overeenkomst ineffectief is of wordt of de overeenkomst onvolledig is, dan wordt de 

geldigheid van de overige inhoud hierdoor niet beïnvloed. 



2. Als de gegevensgebruiker een handelaar is in overeenstemming met het Wetboek van 

Koophandel, een rechtspersoon in de zin van het publieke recht of een speciaal 

investeringsfonds, dan wordt voor alle geschillen in samenhang met deze overeenkomst de 

rechtbank van de vestigingsplaats van de gegevensleverancier gebruikt. Voor de 

overeenkomsten geldt het Duitse recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 

 


