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1. Definities.

3. Totstandkoming Gebruiksrecht.

In de Overeenkomst en de Licentie-voorwaarden wordt
verstaan onder:

3.1. Het Gebruiksrecht komt tot stand nadat Corvers de
door Afnemer getekende Overeenkomst, inclusief alle
bijbehorende
bijlagen waaronder
de
Licentievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, heeft
ontvangen evenals de van toepassing zijnde vergoedingen.
Het Gebruiksrecht geldt voor de duur van de
Overeenkomst.

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee
Corvers de Overeenkomst heeft gesloten.
Algemene Voorwaarden: de meest recente van toepassing
zijnde versie van de Algemene Voorwaarden van Corvers.
Corvers: Corvers Procurement Services B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair
gevestigd te St. Michielsgestel.
Databank: de database waar Gegevens worden bewaard
en toegankelijk zijn. Corvers exploiteert verschillende
soorten databases, namelijk onder meer de Procurement
@Library, Procurement @Base, Procurement @Docs en
Juris-Lecta, waar verschillende Gebruiksrechten voor
gelden.
Gebruiker: de individuele werknemer van Afnemer, die op
basis van deze Licentie-voorwaarden gerechtigd is tot het
gebruik van de Databank. Een overzicht van de namen van
deze geregistreerde individuele werknemers is
opgenomen in de 'gebruikerslijst' bij de Overeenkomst.
Onder een individuele werknemer wordt tevens een door
Afnemer aangewezen uitzendkracht of hulppersoon
verstaan.
Gebruiksrecht: het door Corvers krachtens deze Licentievoorwaarden aan Gebruiker verstrekte recht de Databank
en/of de Gegevens te gebruiken met inachtneming van de
bepalingen in deze Licentie-voorwaarden.
Gegevens: alle documenten, waaronder checklists,
modellen, formats, schriftelijke adviezen, lezingen,
arresten, artikelen, samenvattingen, analyses etc., die
eigendom zijn van Corvers althans waarvan de
intellectuele eigendomsrechten bij Corvers en/of bij
derden berusten en die door haar zijn opgenomen in de
Databank en/of door Corvers op enigerlei wijze ter
beschikking zijn gesteld of toegankelijk zijn gemaakt.
Licentie-voorwaarden: deze voorwaarden.
Loginnummer: Een door Corvers te kiezen combinatie van
letters/cijfers en/of leestekens, waarmee Gebruiker in
combinatie met het Wachtwoord toegang tot de Databank
kan verkrijgen.
Medium: website,
gegevensdrager.
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CD-rom
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Overeenkomst: De overeenkomst die is gesloten tussen
Corvers en Afnemer over het Gebruiksrecht, waarop deze
Licentie-voorwaarden van toepassing zijn.
Partijen: Corvers en Afnemer.
Wachtwoord: Een door Corvers te kiezen combinatie van
letters/cijfers en/of leestekens, waarmee Gebruiker in
combinatie met het loginnummer toegang tot de
Databank kan krijgen.
2. Toepasselijkheid Licentie-voorwaarden en Algemene
Voorwaarden.
2.1. De Licentie-voorwaarden en de bijlagen waaronder de
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de
Overeenkomst tussen Corvers en Afnemer en zijn van
overeenkomstige toepassing op het gebruik van de
Databank en/of de Gegevens door de Gebruiker.
2.2. Afnemer is verplicht om Gebruiker de Licentievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden ter hand te
stellen en om Gebruiker de Licentie-voorwaarden en de
Algemene Voorwaarden in hun geheel te laten accepteren.
2.3. In geval van strijd tussen het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden en het bepaalde in de Licentie voorwaarden
prevaleert het bepaalde in de Licentie-voorwaarden.
2.4 In geval van strijd tussen het bepaalde in de
Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden, prevaleert
het bepaalde in de Overeenkomst.

3.2. Na ontvangst van de getekende Overeenkomst en de
van toepassing zijnde vergoeding, zal Corvers aan Afnemer
voor iedere Gebruiker een Wachtwoord en een
Loginnummer toezenden, tenzij dit niet van toepassing is.
In sommige gevallen ontvangt de Gebruiker een bericht
per email, waardoor is bevestigd dat die Gebruiker
gerechtigd is tot gebruik van de Gegevens en/of de
Databank.
4. Het gebruik.
4.1. Corvers verleent aan Afnemer een nietoverdraagbaar, niet-exclusief Gebruiksrecht voor de
Databank, het Medium en/of de Gegevens, dat alleen
gebruikt mag worden door de Gebruiker(s). Dit
Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden zoals in
deze Licentie-voorwaarden toegekend.
4.2. Het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 4.1 is beperkt
tot het gebruik van een specifieke Databank, een en ander
als vastgesteld in de Overeenkomst. Een eventueel
verkregen Gebruiksrecht op een specifieke Databank als in
de vorige zin omschreven strekt zich niet uit tot een
eventueel recht op gebruik van een andere Databank.

4.10. Afnemer is verplicht de Databank en/of het Medium
zorgvuldig te gebruiken met inachtneming van de
aanwijzingen en instructies die door of vanwege Corvers
worden verstrekt.
4.11. Corvers is te allen tijde gerechtigd aan Afnemer
nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies
terzake van het gebruik van de Databank en/of het
Medium te geven. Afnemer verklaart nu reeds voor alsdan
dat zij garandeert dat Gebruiker deze nadere
(gebruiks)aanwijzingen en/of instructies zal accepteren en
zich daaraan zal houden.
4.12. Afnemer is verplicht Corvers te allen tijde op de
hoogte te houden van beëindiging van het Gebruik door
een Gebruiker of de start van het Gebruik door een nieuwe
Gebruiker. Op het moment van beëindiging van het
Gebruik door een Gebruiker zal Corvers – indien van
toepassing - het Loginnummer en het Wachtwoord van de
betreffende Gebruiker zo spoedig mogelijk verwijderen. Bij
de start van het Gebruik door een nieuwe Gebruiker zal
Corvers zo spoedig mogelijk aan de nieuwe Gebruiker het
Loginnummer en het Wachtwoord doen toekomen, tenzij
dit niet van toepassing is.
4.13 In voorkomende gevallen is Afnemer zelfstandig
gerechtigd het Gebruik door een Gebruiker te starten
en/of te beëindigen. Afnemer is er zich van bewust dat een
onzorgvuldig gebruik van dit recht tot schade kan leiden.
Afnemer is er zich tevens van bewust dat het starten van
een Gebruik door een Gebruiker tot een financiële
verplichting jegens Corvers leidt op grond van het
bepaalde in artikel 5.
5. Tarieven, prijzen en betaling.

4.3. De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen
uitsluitend worden verricht ten behoeve van Afnemer’s
eigen bedrijfs- of beroeps activiteiten, doch nooit zodanig
dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van al of
niet officiële exploitatie van de Databank en/of de
Gegevens of enig gedeelte daarvan door Afnemer,
Gebruiker of een derde.
4.4. Behoudens indien Corvers daartoe per geval vooraf
schriftelijke toestemming heeft verleend, is het Afnemer
niet toegestaan de Databank en/of de Gegevens geheel of
gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met
programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen
van derden of Afnemer of Gebruiker zelf.
4.5. In voorkomende gevallen kunnen Gegevens afkomstig
zijn van derden, bijvoorbeeld van overheidsorganisaties of
van standaardisatie organisaties. In een dergelijk geval
verleent Corvers generlei garanties ter zake, maar gelden
uitsluitend de voorwaarden tot gebruik als door of
vanwege deze overheidsorganisaties of standaardisatie
organisaties worden gehanteerd. Afnemer vrijwaart
Corvers voor alle aanspraken van derden alsmede voor alle
schade en kosten ten aanzien van het gebruik van de in de
eerste zin van dit artikellid omschreven Gegevens.
4.6. Na beëindiging van de Overeenkomst met Afnemer of
het
Gebruiksrecht
van
Gebruiker
onder
de
Licentievoorwaarden zal Corvers de Loginnummers en de
Wachtwoorden per direct verwijderen. Afnemer dient een
eventuele back-up kopie na beëindiging van de
Overeenkomst direct te vernietigen.
4.7. De Databank zal aan Gebruiker via het Medium ter
beschikking worden gesteld door Corvers.
4.8. Het is Afnemer niet toegestaan om de software die
onderdeel uitmaakt van het Medium te (laten)
reproduceren, hetzij voor reverse engineering, terugassembleren of decompileren, tenzij Afnemer en/of
Gebruiker hiertoe gerechtigd is binnen de grenzen van het
bepaalde in artikel 45 m Auteurswet. Behoudens voor
zover het betreft een website, mag Afnemer één back-up
kopie maken van het Medium.
4.9. Het is Afnemer niet toegestaan de Databank op welke
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te
verveelvoudigen of te veranderen. In voorkomende
gevallen (bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van
Juris-Lecta) is het Afnemer eveneens niet toegestaan de
Gegevens op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk
openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen,
anders dan voor eigen gebruik.
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5.1. Afnemer is aan Corvers voor het recht tot gebruik van
de Databank of in voorkomend geval van uitsluitend de
Gegevens een vergoeding per Gebruiker verschuldigd dan
wel een vergoeding verschuldigd op een andere grondslag,
een en ander als vastgesteld in de Overeenkomst.
5.2. De vergoeding dient bij vooruitbetaling per in de
Overeenkomst vastgestelde periode te worden voldaan,
binnen 14 dagen na verzending van de factuur door
Corvers.
5.3. De beëindiging van het gebruik door een Gebruiker is
niet van invloed op de hoogte van de vergoeding als
vastgesteld in de Overeenkomst. Door beëindiging
ontstaat geen recht op verrekening aan de zijde van de
Afnemer.
5.4. Corvers behoudt zich het recht voor de vergoedingen,
tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde vergoedingen,
tarieven en prijzen zullen pas met ingang van een nieuw
kalenderjaar aan Afnemer in rekening worden gebracht. In
geval van een verhoging van de vergoedingen, tarieven en
prijzen zal Corvers Afnemer hiervan tijdig op de hoogte
stellen.
6. Intellectuele eigendomsrechten.
6.1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten
van intellectuele of industriële eigendom alsmede
soortgelijke rechten waaronder rechten tot bescherming
van databanken met betrekking tot de Databank, de
Gegevens en het Medium komen uitsluitend toe aan
Corvers. Geen enkele bepaling in deze Licentievoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht
aan Afnemer van rechten als hierboven bedoeld. Afnemer
erkent, mede voor Gebruiker, deze rechten en zal zich van
iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten
onthouden op straffe van verbeurte van een zonder
voorafgaande ingebrekestelling en in zijn geheel opeisbare
boete van € 10.000,-- voor elke overtreding of elke dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd de Corvers
overigens terzake toekomende rechten, waaronder het
recht op nakoming en op volledige schadevergoeding.
6.2. Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op
de in artikel 6.1 bedoelde rechten is Afnemer verplicht dit
terstond schriftelijk aan Corvers mede te delen. Afnemer
zal zonder schriftelijke toestemming van Corvers op geen
enkele wijze in of buiten rechte tegen een dergelijke
inbreuk optreden. Indien Corvers beslist in of buiten rechte
tegen inbreuk makende derden op te treden, zal Afnemer
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daaraan op kosten van Corvers alle door Corvers
gevraagde medewerking verlenen.
6.3. Het is Afnemer en/of Gebruiker niet toegestaan enige
in of op de Databank voorkomende aanduidingen omtrent
rechten als bedoeld in artikel 6.1 of aanduiding van merken
of handelsnamen van Corvers of derden te wijzigen of te
verwijderen.
7. Aansprakelijkheid en garanties.
7.1. Afnemer is aansprakelijk voor het gebruik van de
Databank door de Gebruikers dat onrechtmatig is of in
strijd met de Overeenkomst en Afnemer vrijwaart mitsdien
Corvers voor alle schade en kosten hierdoor ontstaan.
Afnemer is aansprakelijk voor ieder (onzorgvuldig) gebruik
van de Databank, het Medium en de Gegevens en Afnemer
vrijwaart mitsdien Corvers voor alle schade en kosten
hierdoor ontstaan.

8.3. Afnemer zal bij beëindiging van de Overeenkomst de
van Corvers ontvangen informatie en Gegevens
vernietigen.
8.4. Alle door of namens Corvers aan Gebruiker verstrekte
Gegevens, ontwerpen en informatie met betrekking tot de
Databank dragen een vertrouwelijk karakter, zodat deze
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Corvers niet door Gebruiker aan derden mogen worden
getoond, bekend gemaakt of ter beschikking worden
gesteld, op straffe van verbeurte van een zonder
voorafgaande ingebrekestelling en in zijn geheel opeisbare
boete van € 10.000,-- voor elke overtreding of elke dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd de Corvers
overigens terzake toekomende rechten, waaronder het
recht op nakoming en op volledige schadevergoeding. Dit
verbod blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst van
kracht.
9. Controlerecht Corvers.

7.2. Afnemer garandeert dat de Gebruikers volledig op de
hoogte zijn van de Licentie-voorwaarden en deze hebben
geaccepteerd. Afnemer staat er voor in dat zij alle nodige
maatregelen neemt, teneinde te garanderen dat derden
geen toegang krijgen tot de Databank en dat geen andere
werknemers dan de Gebruikers toegang krijgen tot de
Databank.

9.1. Corvers is en blijft gerechtigd om de verplichtingen van
Afnemer te (laten) controleren. Deze bepaling ziet in het
bijzonder op de naleving door Afnemer van de rechten tot
gebruik
als
neergelegd
in
artikel
5,
de
garantieverplichtingen als neergelegd in artikel 8 en de
geheimhoudingsverplichtingen als neergelegd in artikel 9.

7.3. Corvers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade van Afnemer als gevolg of verband houdend met
de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de
Databank of het gebruik van de Gegevens, behoudens
indien en voor zover uit deze Licentievoorwaarden anders
blijkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de
kant van Corvers of in het geval van lichamelijk letsel ten
gevolge van het Gebruik van het Medium door Gebruiker.

9.2. Afnemer zal aan Corvers alle voor de bovenbedoelde
controle benodigde medewerking om niet verlenen,
daaronder begrepen toegang tot (flexibele) werkplekken
en - voor zover van toepassing - het systeem waarop de
Databank en/of de Gegevens en/of het Medium is
geplaatst.

7.4 De aansprakelijkheid van Corvers jegens Afnemer is
beperkt tot vergoeding van directe schade tot het laagste
van de volgende bedragen: een bedrag van € 10.000 of het
bedrag van de krachtens artikel 5 overeengekomen
vergoeding. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de schade die direct en onmiskenbaar is
verbonden met de gebeurtenis die de schade heeft
veroorzaakt. Deze bepaling en de daarin opgenomen
aansprakelijkheidsbeperking zijn van toepassing op
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid,
tenzij de directe schade is veroorzaakt door bewuste
roekeloosheid of opzet van personeel van Corvers, of een
dergelijke beperking wettelijk niet is toegestaan.

10.1. Afnemer is niet bevoegd om de rechten die
voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een
derde.

7.5 Corvers is niet aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen schade die het gevolg is van of
verband houdt met verlies van gegevens, gederfde winst
of enige andere vorm van gevolgschade.
7.6 Overeenkomstig de polisvoorwaarden van Corvers
dienen aanspraken op schadevergoeding aan Corvers
Holding B.V. te worden gemeld binnen een redelijke
periode, maar niet later dan 12 maanden, nadat de schade
zich heeft voorgedaan. Afnemer heeft geen aanspraak op
schadevergoeding indien en voor zover aan deze
voorwaarden niet is voldaan.
7.7. Corvers garandeert niet dat de Databank zonder
fouten of onderbrekingen werkt of dat de Gegevens
volledig en/of foutloos zijn.
7.8. Corvers garandeert niet dat het Medium
ononderbroken toegankelijk is en/of foutloos en zonder
onderbrekingen werkt.

10. Overdracht van rechten.

10.2. Corvers is bevoegd om de rechten die voortvloeien
uit de Overeenkomst zonder meer over te dragen aan een
ander vennootschap van de Corvers Groep alsmede aan de
stichting EUPIAN alsmede aan derden.
11. Wijzigingen.
Geen aanpassing, wijziging of toevoeging aan deze
Licentie-voorwaarden zal bindend zijn tussen Partijen,
tenzij deze schriftelijk is aanvaard door alle Partijen bij
deze Licentie-voorwaarden.
12. Publiciteit.
Alle persverklaringen en andere vormen van publiciteit en
mededelingen betreffende deze licentievoorwaarden dan
wel kwesties die daaruit voortvloeien, alsmede de wijze
van vrijgeven van deze mededeling, behoeven de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Corvers.
13. Toepasselijk recht en geschillenregeling.
13.1. Op de Overeenkomst en deze Licentie-voorwaarden
is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die ontstaan in verband met of
voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Licentievoorwaarden, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

8. Geheimhouding.
8.1. Afnemer en/of Gebruiker is verplicht informatie
omtrent
Corvers
en
diens
organisatie
en
bedrijfsactiviteiten die niet algemeen bekend is, te
behandelen als vertrouwelijke informatie, voor zover die
informatie ter kennis van Afnemer en/of Gebruiker komt
in verband met zijn activiteiten in het kader van de
uitvoering van deze Licentie-voorwaarden.
8.2. Afnemer zal alle passende maatregelen nemen om te
voorkomen dat de van Corvers ontvangen Gegevens ter
kennis komen van onbevoegde derden.
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