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Algemene voorwaarden van NVON K.v.K. nr 40478559, gevestigd en kantoorhoudend
te Meppel, hierna te noemen NVON
Artikel 1 – Begrippenkader en Toepasselijkheid
1.1 De activiteiten van NVON, in het kader van de diverse itembanken bestaan uit het
verzamelen, rubriceren, actualiseren en ter beschikking stellen van een omvangrijk bestand
van informatie, gericht op raadpleging en aanwending voor educatieve doeleinden. De NVON
biedt de informatie – per vakgebied onderscheiden - aan via een online-databank.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder Gebruiker verstaan de natuurlijke, rechts- en
publiekrechtelijk persoon die door NVON in staat is gesteld om de in artikel 1.1 bedoelde
informatie te raadplegen. Gebruikers zijn onder andere scholen, educatieve en
wetenschappelijke instellingen, leerkrachten en eindgebruikers. Eindgebruikers zijn cursisten,
leerlingen en studenten.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder Bron verstaan de (rechts)persoon wiens informatie in de
door NVON aangeboden online-databank is opgenomen.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder Informatie in ieder geval verstaan, teksten, tekens,
afbeeldingen, audio – en / of visuele presentaties (geheel of gedeeltelijk) van dan wel uit
auteursrechtelijke, kwekersrechtelijke of octrooirechtelijke werken, aanvragen of publicaties
alsmede van merken en handelsnamen of naburige rechten.
1.5 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen NVON
enerzijds, dan wel Gebruiker, anderzijds.
1.6 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarde of beding is uitgesloten,
behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door NVON uitdrukkelijk
zijn aanvaard.
1.7 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien
en voorzover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst, verschuldigd tarief, duur en einde van de
overeenkomst.
2.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en NVON ontstaat bij het afsluiten van een
overeenkomst, al dan niet via een bemiddelaar, door NVON, al dan niet in elektronische
vorm, van een licentie met de Gebruiker tot raadpleging/ gebruikmaking van het systeem van
NVON waaronder de informatie te gebruiken is, en kan niet worden herroepen. Afsluiten van
de licentieovereenkomst komt tot stand door middel van een aanvraag daartoe door de
Gebruiker, met daaropvolgend een bevestiging of akkoord van de NVON, als dan niet via de
bemiddelaar.
2.2 De looptijd van de overeenkomst tussen Gebruiker en NVON bedraagt, afhankelijk van de
door de Gebruiker gekozen licentieduur, tenminste 12 maanden of een veelvoud daarvan. De
licentieperiode loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het daarop volgende jaar.
2.3 Behoudens indien schriftelijk opzegging van de overeenkomst heeft plaatsgevonden
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met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de periode,
wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor een gelijke periode.
2.4 De overeenkomst eindigt uitsluitend door tijdige, schriftelijke opzegging.
Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
3.1 Facturering geschiedt door NVON of door haar bemiddelaar per afgesloten Opdracht- c.q.
Gebruiksovereenkomst,
3.2 Betaling van hetgeen Gebruiker aan NVON verschuldigd is, dient binnen 14
kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan door middel van overschrijving op de
door NVON of door haar bemiddelaar ,op de factuur aangeduide bank- of girorekening.
3.3 Indien en voor zover het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de overeengekomen datum
door Gebruiker volledig is voldaan, is NVON of haar bemiddelaar gerechtigd, onverminderd
zijn recht nakoming te vorderen:
- aan Gebruiker met ingang van die datum een rente van 1,5% per
maand over (dat deel van) het verschuldigde in rekening te brengen, bij de berekening
waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en
- de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met Gebruiker
gesloten overeenkomsten op te schorten.
3.4 Indien Gebruiker ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning
nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde volledig te voldoen, is
NVON of haar bemiddelaar gerechtigd om alle kosten, die zij in of buiten rechte ter incasso
van zijn vordering moet maken, aan Gebruiker in rekening te brengen.
3.5 De in artikel 3.2 en 3.3 weergegeven omstandigheden kunnen grond vormen voor
toepassing van de ontbindings- en/of schadevergoedingsmaatregelen als vermeld in artikel 6.
Artikel 4 – Opgenomen informatie
4.1 Het volledige door NVON in haar databestand opgenomen en middels haar systeem weer
te geven informatie- en/of documentatiemateriaal is uiterst zorgvuldig samengesteld waarbij
alle rechten van auteurs en anderszins belanghebbenden zijn getracht na te komen.
4.2 De NVON is jegens Gebruiker niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid
van het door haar aangeleverde materiaal. Gebruiker vrijwaart NVON voor aanspraken van
eindgebruikers met betrekking tot inhoud, totstandkoming, en openbaarmaking van zodanig
materiaal.
4.3 NVON verplicht zich bij geconstateerde inbreuk op een andermans recht door het ter
beschikking stellen van de informatie deze gegevens zo spoedig mogelijk, volledig en correct,
van haar onlinedatabank uit te sluiten, eveneens indien de informatie strijd met de wet en/of
de goede zeden kan opleveren, bijvoorbeeld op grond van de aard dan wel de inhoud van
teksten of afbeeldingen.
4.4 Eventuele onjuistheden, onvolledigheden of andersoortige tekortkomingen in de weergave
van de van de Bron afkomstige teksten, merken en/of illustraties zullen door NVON
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat de tekortkoming ter kennis van NVON is
gebracht worden gecorrigeerd.
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4.5 Indien NVON op voormelde gronden informatie uitsluit, aanpast, aanvult of corrigeert kan
zij door Gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit daarmee
ontstane onvolledige, onjuiste of ontbrekende informatie. Gebruiker vrijwaart NVON voor
aanspraken van eindgebruikers met betrekking tot inhoud, totstandkoming, en
openbaarmaking van zodanig materiaal.
Artikel 5 – Raadpleging door Gebruiker/Intellectuele eigendomsrechten
5.1 NVON spant zich in om de gegevens in haar online-databank en overige dragers van
digitale data zo accuraat en zo actueel mogelijk te doen zijn. Daartoe wordt de databank op
dagelijkse basis bijgehouden, en verschijnt periodiek een geactualiseerde versie.
NVON aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid ter zake van het onjuist, onvolledig of niet
actueel zijn van zodanige gegevens.
5.2 Evenmin aanvaardt NVON aansprakelijkheid voor het door Gebruiker gebruiken van in de
informatie opgenomen verwijzingen of hyperlinks naar andere informatie die buiten het
domein van NVON liggen.
5.3 Het technisch functioneren van de afspeel- en computerapparatuur alsmede van de
breedbandverbindingen teneinde de databanken te kunnen raadplegen zijn voor risico van de
Gebruiker. NVON is niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk
zijn van de informatie door enige technische oorzaak, behoudens indien dit het gevolg
is van grove schuld van NVON.
5.4 Gebruiker verkrijgt toegang tot een of meer omvangrijke databanken, met de
samenstelling waarvan substantiele investeringen zijn gemoeid, en die uit dien hoofde
wettelijke bescherming tegen inbreuk genieten. Daarenboven bevat de online-databank
talrijke elementen waarop NVON dan wel de Bron en/of derden intellectuele
eigendomsrechten kunnen doen gelden. Teneinde de rechten en belangen van NVON,
Bron en derden te beschermen zijn de volgende beperkingen van kracht:
- raadpleging van de informatie uit de online-databank is uitsluitend toegestaan aan de – als
zodanig op grond van de overeenkomst geautoriseerde – Gebruiker en de onder diens
verantwoording vallende Eindgebruiker;
- het is niet toegestaan om de informatie uit de online-databank en/of overige dragers van
digitale data van NVON, geheel of gedeeltelijk, electronisch of anderszins, te exploiteren, te
verveelvoudigen en/of openbaar te maken, behoudens voorzover dit noodzakelijk is voor de
uitoefening van de in het volgende aandachtspunt weergegeven activiteit;
- het is Gebruiker, niet zijnde Eindgebruiker, eenmalig toegestaan om voor persoonlijk
gebruik de informatie te verveelvoudigen (1 exemplaar).
5.5 Indien voorafgaande toestemming van NVON voor herhaalde gebruikmaking als hiervoor
bedoeld ontbreekt, doordat deze niet is gevraagd of is geweigerd, en er niettemin herhaalde
gebruikmaking wordt vastgesteld, leidt dit tot de verschuldigdheid aan NVON door Gebruiker
van een terstond opeisbare boete van € 10.000, naast en onverminderd toepassing van de
ontbindings- en/of schadevergoedingsmaatregelen als vermeld in artikel 6. De Gebruiker kan
hoofdelijk worden aangesproken voor de onder diens verantwoording vallen de
Eindgebruiker.
Artikel 6 - Ontbinding
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6.1 NVON is gerechtigd alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten met onmiddellijke
ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke en/of elektronische
verklaring aan de Gebruiker te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de
Gebruiker gehouden te zijn en onverminderd het recht van NVON schadevergoeding van de
Gebruiker te vorderen:
- indien de Gebruiker surséance van betaling wordt verleend of in staat
van faillissement (waaronder WSNP) wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt
ingediend;
- indien de instelling van de. Gebruiker al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of
overgedragen;
- indien conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Gebruiker
wordt gelegd;
- indien zich naar het oordeel van NVON de situatie voordoet dat de bepaling van artikel
3, respectievelijk artikel 5, toepassing dient te vinden, of:
- indien zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij NVON redelijke twijfel kan doen
rijzen omtrent de nakoming door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst.
6.2 In de gevallen genoemd in artikel 6.1 is het door de Gebruiker aan NVON verschuldigde,
schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
Artikel 7 – Overige bepalingen
7.1 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan blijven die
bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn daaronder begrepen de
bepalingen terzake het Intellectueel Eigendomsrecht.
7.2 In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke redenen dan ook niet geldig zouden
zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
7.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die
over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de
geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter in het Arrondissement waar de vereniging NVON gevestigd is, dan wel bij
gebreke van eenduidigheid, 's-Hertogenbosch.
-

