
Voorwaarden Inbreng derden 
Industrial Automation - Design as a Norm 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

IA-DaaN#Voorwaarden Inbreng derden@20151107.docx  www. ia-daan.com info@ia-daan.com pagina: 1 van 2 

Industrial Automation
Design as a Norm

 

01 U stemt er mee in dat de voorwaarden voor de inbreng door derden van voorschriften, richtlijnen en 
voorbeelden op de website van IA-DaaN zonder uw toestemming kan worden gewijzigd. Bij veranderingen van 
deze voorwaarden wordt hiervan melding gemaakt op de website van IA-DaaN (www.ia-daan.com). De meest 
actuele voorwaarden kunnen vanaf de website worden gedownload.  
Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 7 november 2015. 
 

02 IA-DaaN is een platform om professionele kennis en ervaring alsmede inspiratie ter zake de Industriële 
Automatisering (IA) te delen met anderen professionals. Dit in de vorm van voorschriften, richtlijnen en 
voorbeelden (hierna documenten genoemd) met (modulaire) functionele eisen/ontwerpen. Deze voorschriften 
en richtlijnen zijn, zonder conversies ten behoeve van het technisch ontwerp, toepasbaar bij verschillende (in 
Nederland toonaangevende) procesautomatiseringssystemen. 
 

03 Iedere professional op het gebied van de besturing, bewaking en bediening van industriële processen en 
installaties kan een document bij IA-Daan inbrengen. 
 

04 Ingebrachte documenten bevatten geen reclame of andere commerciële uitingen.  
 

05 De opgegeven persoonlijke gegevens van de auteur (minimaal naam - geen pseudoniem -, functie en relevante 
ervaring) zijn waarheidsgetrouw. Onjuiste of valse gegevens leiden tot uitsluiting. 
 

06 De auteur blijft eigenaar van de door hem/haar opgestelde documenten. Door het opsturen van een document 
aan IA-DaaN wordt daarmee toestemming gegeven dit document op de website van IA-DaaN te plaatsen. De 
auteur kan verzoeken zijn document van de website te verwijderen. 

 
07 IA-DaaN is niet de eigenaar van door derden ingebrachte voorschriften, richtlijnen of voorbeelden en beschikt 

niet over de exclusieve rechten. De auteur mag zijn ingebrachte documenten publiceren waar en wanneer hij/zij 
dat wil. Daarbij wordt dan wel verwezen naar de website van IA-DaaN (www.ia-daan.com). 
 

08 Van ingebrachte documenten is de inhoud niet in strijd met: de wetgeving, rechten van anderen (bijvoorbeeld 
intellectueel eigendom of patenten of handelsmerken of bedrijfslogo’s of copyrights) of is er sprake van 
contractovertreding. 

  
09 Software virussen of andere schadelijke code in ingebrachte documenten leidt minimaal tot uitsluiting. 

 
10 De auteur verleent aan IADaaN de niet-exclusieve rechten om de documenten te kunnen openen, opslaan en 

beschikbaar te stellen aan anderen.  
 

11 De auteur blijft verantwoordelijk voor de geschiktheid, juistheid en compleetheid van de documentinhoud, 
alsmede mogelijke misleiding, belediging, voor anderen bezwaarlijke, ongepaste of anderszins schadelijke 
aspecten. Voor plaatsing op de website onderzoekt IA-DaaN dit in het algemeen niet. 

 
12 De auteur zorgt zelf voor het zekerstellen van zijn document en het bewaren van een back-up. Hoewel IA-DaaN 

elk document intern of extern opslaat zijn wij niet verantwoordelijk voor de archivering. 

 
13 Alle documenten (inclusief afbeeldingen) worden in broncode aan IA-DaaN ter beschikking gesteld. De opmaak 

is voorgeschreven als onderdeel van de overeenkomst tussen auteur en IA-DaaN. Op verzoek kan door IA-DaaN 
voor de documentindeling een Word-template ter beschikking worden gesteld. 
 

14 Zolang het document op de website staat actualiseert de auteur de documentinhoud aan de hand van de 
technische, technologische en wettelijke ontwikkelingen. 
 

15 Opmerkingen en aanvullingen van IA-DaaN of professionals worden door de auteur terstond in zijn document 
verwerkt. Deze aanpassingen worden met datum, bron en korte omschrijving in de wijzigingshistorie van het 
document opgenomen.  
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16 IA-DaaN kan ingebrachte documenten voor plaatsing op de website bewerken en de opmaak ervan wijzigen 
(bijvoorbeeld: vertaling van specifieke woorden, pagina instellingen, bestandstype, documenteigenschappen) 
zonder dat de betekenis van de inhoud wordt aangepast. 
 

 17 De auteur ontvangt van IA-DaaN periodiek een overeengekomen vergoeding voor elke geleverde en betaalde 
kopie van zijn document. Deze vergoeding kan door IA-DaaN op elk moment worden aangepast en gaat in op 
het moment dat de auteur hiervan op de hoogte is gesteld. De preview (de eerste pagina’s met minimaal de 
inhoudsopgave en de inleiding) van een document wordt door IA-DaaN behandeld aIs openbare informatie 
waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt. 
 

18 IA-DaaN behoud zich het recht voor om door derden ingebrachte documenten niet op de website te plaatsen of 
al geplaatste documenten te verwijderen.  

 
19 IA-DaaN is vrij om aan documenten op de website van IA-DaaN advertenties te verbinden. Auteurs van 

documenten ontvangen daarvoor geen vergoeding. 

 
20 U stemt er mee in dat opmerkingen, suggesties, aanvullingen en andere terugkoppelingen op documenten door 

IA-DaaN voor enig doel kunnen worden gebruikt en gedeeld zonder dat u hiervoor wordt gecompenseerd. 
 

21 U stemt in met het privacy beleid van IA-DaaN. 
 

22 U stemt in met de gebruiksovereenkomst van IA-DaaN als onderdeel van de door anderen bestelde 
documenten. 

 

 


