Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V. , hierna te
noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content en/of applicatie(s) via
de website www.nathan.nl, zoals in deze algemene voorwaarden gedefinieerd. Door het
downloaden van de content en/of applicatie(s) verklaart Gebruiker zich akkoord met de inhoud
van deze algemene voorwaarden voor zulke content en/of applicatie(s), alsmede voor eventueel
daarna, op enig later moment, nog door Gebruiker te downloaden content en/of applicatie(s).

1. Artikel 1 Definities


1.1
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing
zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;



1.2
Applicatie(s): de softwareapplicatie(s) die door Licentiegever via de Website
beschikbaar wordt/worden gesteld;



1.3
Content: de door Nathan Import/export B.V. via de Website aan Gebruiker ter
beschikking gestelde grafische productinformatie;



1.4
Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of onderneming die via de Website gebruik
maakt van de Content en/of Applicatie(s);



1.5
Gebruikerscontent: content die door Gebruiker wordt geupload op de Website;



1.6
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en
daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht,
modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede
rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.



1.7
Overeenkomst: de overeenkomst tot gebruik van de Content en/of Applicatie(s).
De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.



1.8
Website: website www.nathan.nl en alle onderliggende webpagina’s.

2. Artikel 2 Licentie


2.1
Ten aanzien van de aan Gebruiker via de Website ter beschikking gestelde
Content en/of Applicatie(s), verleent Licentiegever aan Gebruiker onder de
voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden een niet-exclusief, nietoverdraagbaar, niet sub-licentieerbaar, beperkt recht om de Content en/of
Applicatie(s) te gebruiken gedurende de duur van de Overeenkomst, één en
ander uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie en
uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden
en op de Website. Het is Gebruiker daarmee nadrukkelijk niet toegestaan de
Content in haar eigen database op te nemen en als zodanig aan derden te
herdistribueren en/of te sublicentieren.



2.2
Het is Gebruiker niet toegestaan de Content en/of Applicatie(s) te verkopen, te
verhuren, te vervreemden, te herdistribueren of daarop beperkte rechten te
verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een
derde te stellen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens
uitzonderingen bij dwingend recht bepaald, is Gebruiker niet gerechtigd de
Content en/of Applicatie(s) geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar
te maken en/of te bewerken dan wel te modificeren voorafgaande schriftelijke
toestemming van Licentiegever. Licentiegever is steeds gerechtigd toestemming
te weigeren of aan haar toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Bij
overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt Gebruiker aan Licentiegever,
zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van €
5.000,- per afzonderlijke overtreding, te vermeerderen met een boete van €
2.500,- per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd de overige

rechten van Licentiegever op grond van de Overeenkomst alsmede de wet,
waaronder het recht van Licentiegever om naar haar keuze volledige of
aanvullende schadevergoeding te vorderen.

3. Artikel 3 Vergoedingen


3.1
Voor het gebruik van de Content is Gebruiker aan Licentiegever geen
vergoedingen verschuldigd tenzij anders vermeld.



3.2
Voor het gebruik van de Applicatie(s) is Gebruiker aan Licentiegever de
vergoedingen verschuldigd, zoals aangegeven op de Website.

4. Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten


4.1
Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Content en Applicaties
berusten bij Licentiegever of haar licentiegevers. In deze Algemene
Voorwaarden verstrekt Licentiegever louter een gebruiksrecht op de Content
en/of Applicatie(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft tot doel enige
Intellectuele Eigendomsrechten op de Content en/of Applicatie(s) aan Gebruiker
over te dragen.

5. Artikel 5 Aansprakelijkheid


5.1
De Content en de Applicaties worden door Licentiegever aangeboden in de staat
waarin die zich op het moment van aflevering bevinden ("as is"), derhalve met
alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Licentiegever is dan ook niet
aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van
de Content en/of Applicatie(s) en/of het onvermogen om de Website dan wel de
Content en/of Applicatie(s) te gebruiken. Gebruiker is zelf volledig
verantwoordelijkheid voor al het gebruik dat zij van de Content en/of Applicatie(s)

en/of Website maakt. Indien Gebruiker ontevreden is ten aanzien van de kwaliteit
en/of andere kenmerken of functionaliteiten, is haar enige remedie het staken en
gestaakt houden van het gebruik van de Content en/of Applicaties. In het
bijzonder is Licentiegever niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of andere
onvolkomenheden in de Content, daar waar het specifieke productinformatie of
andere eigenschappen betreft. Gebruiker dient dergelijke informatie altijd zelf via
andere officiële bronnen op juistheid en volledigheid te verifiëren.


5.2
Voor zover Licentiegever aansprakelijk is jegens Gebruiker, is deze
aansprakelijkheid van Licentiegever wegens een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder
uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van
overeengekomen garantie- en vrijwaringsverplichtingen, beperkt tot vergoeding
van directe schade tot maximaal EUR 1.000,-.



5.3
De aansprakelijkheid van Licentiegever voor schade anders dan die genoemd in
artikel 5.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill,
schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers
van Gebruiker, materialen of programmatuur van derden en schade verband
houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is
uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.



5.4
De in artikelen 5.2 en 5.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Licentiegever.



5.5
Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien
Licentiegever onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld stelt als bedoeld in

artikel 6.2. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop
van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.


5.6
Gebruiker is verantwoordelijk voor alle content, in de meest ruime zin, die zij
eventueel uploadt op de Website. Zij staat ervoor in dat de content juist en
volledig is en op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht, waaronder
Intellectuele Eigendomsrechten, van derden. Ingeval de voorgaande garantie
wordt geschonden heeft Licentiegever, naast de overige rechten uit hoofde van
de Overeenkomst of de Wet, het recht om de geuploade content blijvend of
tijdelijk ontoegankelijk te maken als (preventieve) maatregel. Voorts vrijwaart
Gebruiker Licentiegever tegen alle aanspraken van derden terzake en zal zij
Licentiegever volledig schadeloosstellen, waaronder begrepen een redelijke
vergoeding voor advocaatkosten.

6. Artikel 6 Duur en beëindiging


6.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij geldt dat
Licentiegever het recht heeft de Overeenkomst te allen tijde en zonder opgave
van redenen, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2)
weken. Gebruiker kan op elk moment het gebruiksrecht beëindigen door het
gebruik van de Content en/of Applicatie(s) te staken, gestaakt te houden en de
Content en/of Applicatie(s) blijvend te verwijderen van haar systemen.



6.2
Aan Licentiegever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
door Gebruiker, indien Gebruiker, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld
wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de
nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst.



6.3
Licentiegever kan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven ontbinden, indien Gebruiker (voorlopige) surséance van
betaling aanvraagt, haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, de onderneming van Gebruiker wordt ontbonden, de
onderneming wordt gestaakt, er sprake is van een ingrijpende wijziging in de
zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van Gebruiker of op een
aanmerkelijk deel van het vermogen van Gebruiker beslag wordt gelegd.



6.4
Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigt per direct ook
het verleende gebruiksrecht als bedoeld in artikel 2.1 van deze Algemene
Voorwaarden. Gebruiker zal in dat geval de Content en/of Applicatie(s) blijvend
verwijderen van haar systemen en daar op geen enkele wijze meer gebruik van
maken.



6.5
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft het
gebruiksrecht dat Gebruiker heeft verleend aan Licentiegever met betrekking tot
de Gebruikerscontent (zie artikel 2.3) onverminderd van kracht.

7. Artikel 7 Jurisdictie en toepasselijk recht


7.1
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.



7.2
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze Overeenkomst
mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste
instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Artikel 8 Overige bepalingen


8.1
Indien enige bepaling van de Overeenkomst geacht wordt nietig, ongeldig of
anderszins niet van toepassing te zijn, zullen partijen in gezamenlijk overleg tot
een nieuwe bepaling komen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en
omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet
van toepassing te zijn.



8.2
Wijzigingen, aanvullingen daaronder begrepen, van deze Overeenkomst zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn
ondertekend.



8.3
Gebruiker is niet gerechtigd om enige rechten of verplichtingen uit de
Overeenkomst dan wel de Overeenkomst in zijn geheel aan een derde partij over
te dragen of derde partijen in te schakelen ter uitvoering van de Overeenkomst
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever.
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