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01 U stemt er mee in dat deze gebruiksovereenkomst zonder uw toestemming kan worden gewijzigd. Bij 
veranderingen wordt hiervan melding gemaakt op de website van IA-DaaN (www.ia-daan.com). De meest 
actuele overeenkomst is van toepassing voor nog lopende en nieuwe overeenkomsten en kan vanaf de website 
worden gedownload.  
Deze gebruikersovereenkomst is bijgewerkt op 7 november 2015. 
 

02 U stemt ermee in dat u persoonlijk een juridische bindende gebruikersovereenkomst aangaat (ook als u de IA-
DaaN documenten, producten en diensten namens een organisatie/bedrijf gebruikt) door u persoonlijk aan te 
melden en te registreren bij IA-DaaN. U kunt deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen aan anderen. 
 

03 U draagt geen van de IA-DaaN website gedownload of op andere wijze ontvangen documenten of delen daarvan 
over aan anderen (ook niet binnen uw organisatie in de meest ruime zin) noch wordt op enigerlei wijze 
informatie gedeeld, toegewezen, overgedragen of door u gepubliceerd of op andere wijze openbaar gemaakt. 
U mag (delen van) de informatie uit de ontvangen en/of op de website geplaatste documenten uitsluitend 
gebruiken voor projecten waarbij u als natuurlijk persoon een aantoonbare bijdrage levert aan het project-
specifiek ontwerp. In de projectspecifieke ontwerpen, -specificaties of onderwijsmateriaal wordt dan www.ia-
daan.com samen met de betreffende documentnaam (voettekst links onder),  minimaal door middel van een 
voetnoot, als bron vermeld. 
 

04 U wordt door IA-DaaN van updates op de hoogte gehouden. Binnen de periode van 12 maanden nadat een 
gebruikerslicentie is afgesloten worden updates van het betreffende document gratis verstrekt. Na die periode 
wordt tegen een kleine vergoeding, afhankelijk van de wijzigingsomvang, een nieuwe gebruikerslicentie 
verleend. 
 

05 U heeft zich aangemeld met een waarheidsgetrouwe naam, geboortedatum (in verband met leeftijdbepaling) 
en een e-mailadres dat uw naam bevat. Deze informatie wordt door u actueel gehouden. 
 

06 Uw leeftijd is minimaal 18 jaar en u gebruikt de informatie op deskundige wijze. Spam en andere ongewenste 
berichten naar andere gebruikers, auteurs of IA-DaaN, leidt tot uitsluiting. 
 

07 U kiest een veilig wachtwoord van minimaal 8 karakters bestaande uit minimaal: één hoofdletter, één kleine 
letter, één bijzonder- of leesteken en één cijfer. Uw naam, uw bedrijfsnaam of onze naam (drie of meer  
opeenvolgende karakters daarvan) mogen niet in het wachtwoord voorkomen. U houdt uw wachtwoord veilig 
en vertrouwelijk. 
 

08 U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met de door u ontvangen informatie, tenzij u tijdig schriftelijk 
misbruik meldt bij IA-DaaN, met vermelding van alle relevante bijzonderheden. 
 

09 Er is omzetbelasting (BTW) verschuldigd over de aangegeven licentiekosten. U ontvangt na bestelling een e-
mailbericht met een factuur. 
 

10 Nadat de betaling voor een gebruikersovereenkomst is ontvangen, ontvangt u een e-mailbericht met het 
betreffende document op het door u opgegeven e-mailadres. Het document heeft een .pdf-formaat. 
 

11 U geeft toestemming om gegevens van uw aanmelding, bestelling en betaling op te slaan. 
  

12 IA-DaaN behoudt zich het recht voor om gebruik te beperken, op te schorten of te beëindigen als IA-DaaN van 
mening is dat u de overeenkomst of wetgeving overtreedt of ter beschikking gestelde informatie misbruikt. 
 

http://www.ia-daan.com/
http://www.ia-daan.com/
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13 Zowel u als IA-DaaN kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen door elkaar hiervan schriftelijk op 
de hoogte te stellen. Hierbij verliest u het recht om de documenten, producten en diensten te gebruiken.  
Het volgende blijft echter onverkort van toepassing: 
- onze rechten om uw terugkoppeling te gebruiken en openbaar te maken; 
- beperking van de aansprakelijkheid van IA-DaaN; 
- geschillenbeslechting; 
- bedragen die beide partijen voorafgaand aan de beëindiging aan elkaar verschuldigd zijn. 
 

14 IA-DaaN neemt afstand, voor zover niet strijdig met de wet (en tenzij IA-DaaN een aparte schriftelijke 
overeenkomst is aangegaan waardoor deze overeenkomst wordt vervangen), van alle (stilzwijgende) garanties 
en verklaringen waaronder: 
- de geschiktheid van documenten voor een bepaald doel; 
- de juistheid en nauwkeurigheid van verstrekte gegevens; 
- het inbreuk makende karakter van informatie. 
 

 15 IA-DaaN is voor wat betreft de levering van documenten, producten of diensten niet aansprakelijk jegens u of 
anderen, voor zover niet strijdig met de wet (en tenzij er een aparte schriftelijke overeenkomst is aangegaan 
waardoor deze overeenkomst wordt vervangen) voor: 
- schadevergoeding als gevolg van enige indirecte-, incidentele-, speciale- of gevolgschade; 
- verlies van gegevens; 
- verlies van kansen, reputatie, winst of inkomsten. 
In geen geval zal de aansprakelijkheid van IA-DaaN hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen, dan vijf maal 
het betaalde bedrag voor de betreffende documenten, producten of diensten. 
 

16 De beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen u en IA-DaaN en is van toepassing op 
alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals garantie, onrechtmatige daad, contract, wetgeving) zelfs als IA-DaaN is 
gewezen op de mogelijkheid van deze schade, zelfs als mogelijke oplossingen niet aan de missie en doelstelling 
van IA-DaaN beantwoorden. 
 

17 Als de beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde (onder-)delen volgens de wet niet is toegestaan, dan zijn 
alleen die betreffende (onder-)delen niet van toepassing. Als de rechtbank bepaalt dat een deel van de overeen-
komst niet kan worden afgedwongen, stemmen beide partijen er mee in dat de rechtbank de voorwaarden 
dusdanig aanpast dat deze rechtsgeldig zijn. De rest van de overeenkomst blijft daarbij onverkort van 
toepassing. 
 

18 Als IA-DaaN niet optreedt bij een schending van deze overeenkomst, betekent het niet dat afstand wordt 
gedaan van het recht om deze overeenkomst af te dwingen. 
 

19 IA-Daan geeft geen garantie voor de continuïteit, compleetheid en het foutloos functioneren van zijn diensten. 
 

20 Bij een reorganisatie, fusie of acquisitie door een andere organisatie van IA-DaaN blijft deze afgesloten 
gebruikersovereenkomst van toepassing. 
 

21 Juridische kennisgeving dient aangetekend te worden gestuurd naar Merellaan 1, 2261 BM  Leidschendam.  
Beide partijen stemmen er mee in dat geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 
 

 


