ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARCHIDAT B.V.
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Archidat B.V. goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert.
1.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
1.3 Annuleren van een bestelling is kosteloos indien dit geschiedt binnen zeven dagen.
Artikel 2 – Abonnement en/of lidmaatschap
2.1 Archidat B.V. verleent aan wederpartij met ingang van de ondertekeningsdatum een niet exclusief en niet
overdraagbaar recht tot het gebruik van het product welke in de overeenkomst is vermeld.
2.2 De overeenkomst houdt in een abonnement en/of lidmaatschap op actualisering van het door Archidat B.V.
ter beschikking gestelde programma en/of product.
2.3 Archidat B.V. verplicht zich eenmaal per jaar de software ArchiCalc en de boekuitgaven te actualiseren tegen
de afgesproken abonnements- en/of lidmaatschapsgelden. De Archidat kostenbestanden worden tweemaal
per jaar geactualiseerd.
2.4 Archidat B.V. levert de producten vergezeld met een peildatum.
2.5 De producten worden onder voorbehoud van beschikbaarheid-, prijs-, model- en uitvoeringswijzigingen en
druk- en zetfouten aangeboden.
Artikel 3 – Gebruik
3.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Archidat B.V. geleverd
product worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de wederpartij.
3.2 Fouten in de werking van software welke het gevolg is van een foute record of bestandsopbouw zullen door
Archidat B.V. kosteloos worden hersteld.
Artikel 4 – Duur van de overeenkomst
4.1 Een abonnement en/of lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, ingaande 1 dag
na verzenddatum van het pakket.
4.2 Het abonnement en/of lidmaatschap op actualisering wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd,
tenzij een der partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan
de wederpartij te kennen heeft gegeven de overeenkomst met betrekking tot het abonnement en/of
lidmaatschap op actualisering tegen het einde van de lopende periode te willen beëindigen.
Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1 Archidat B.V. garandeert dat de producten bij bevoegd en oordeelkundig gebruik voldoen aan de
redelijkerwijs aan deze te stellen eisen. Archidat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige
schade, directe dan wel indirecte, met name gevolg schade, voortvloeiende uit of samenhangende met het
gebruik van het product.
5.2 Uitdrukkelijk is overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Archidat B.V. is beperkt tot het verbeteren van
eventuele fouten overeenkomstig artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 6 – Wanprestatie
6.1 Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Archidat B.V. niet, niet geheel of niet
tijdig nakomt, is Archidat B.V. gerechtigd haar verplichtingen tot levering en actualisering van het product op
te schorten.
6.2 Indien de wederpartij na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld door Archidat B.V. binnen een termijn van
30 dagen zijn verzuim niet heeft opgeheven, heeft Archidat B.V. het recht de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7 – Auteursrechten
7.1 De auteursrechten op de producten en bijbehorende documentatie, alsmede op eventuele aanpassingen
berusten bij Archidat B.V.
7.2 Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archidat B.V. niet toegestaan om de
producten en/of de bijbehorende documentatie:
7.2.1
Te vermenigvuldigen, met uitzondering voor eigen gebruik.
7.2.2
Te verhuren, uit te lenen of op een andere wijze al dan niet tegen een geldelijke vergoeding aan een
derde ter beschikking te stellen.
7.2.3
En/of daarvan afgeleide gelijksoortige gegevens zakelijk te exploiteren door deze aan derden ter
beschikking te stellen. Van afgeleide gelijksoortige gegevens is sprake indien de gegevens qua omvang
onderlinge samenhang structuur, codering, inhoud een grote mate van overeenkomst met de
Archidat B.V. producten vertonen.
7.2.4
Van afgeleide gelijksoortige gegevens is geen sprake indien de gegevens door de wederpartij een
bewerking hebben ondergaan ten behoeve van projectgebonden berekeningen en/of ontwerpen.

Artikel 8 – Betaling en incasso
8.1 De toegezonden materialen en portokosten zijn bij de abonnementsprijs inbegrepen.
8.2 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Archidat B.V. totdat alle bedragen die de
wederpartij aan Archidat B.V. op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is,
volledig aan Archidat B.V. zijn voldaan.
8.3 De abonnements- en/of lidmaatschapsgelden worden voor 12 maanden bij vooruitbetaling in rekening
gebracht. De verschuldigde bedragen zullen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum worden
voldaan. Bij betalingsachterstand kan geen aanspraak worden gemaakt op de dienstovereenkomst.
8.4 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is Archidat B.V. gerechtigd om rente in rekening te
brengen aan de wederpartij.
8.5 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van
aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een
mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden
vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
8.6 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van
verschuldigde bedragen.
Artikel 9 – Wijzigingen
9.1 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen Archidat B.V. en wederpartij zijn overeengekomen.
Artikel 10 – Geschillen
10.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing; alle geschillen welke ter zake van de
overeenkomst mochten rijzen of welke voortvloeien uit overeenkomsten of regelingen, die daarvan het
gevolg zijn, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leiden worden voorgelegd of - naar keuze
van Archidat B.V. - aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.
Artikel 11 – Kosten
11.1 De wederpartij is voor de geleverde goederen en/of diensten van Archidat B.V. een bedrag verschuldigd
zoals aangegeven in de overeenkomst.
11.2 De prijzen voor abonnementen en/of lidmaatschappen mogen jaarlijks worden aangepast, voor zover deze
aanpassing gezien de dan geldende marktprijzen en eventueel gewijzigde omstandigheden niet onredelijk is.
11.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief btw.
Artikel 12 – Deponering
12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 28064535.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITGEVERIJ BOUWFORMATIE B.V.
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
Uitgeverij Bouwformatie B.V. goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook
levert.
1.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
1.3 Annuleren van een bestelling is kosteloos indien dit geschiedt binnen zeven dagen.
Artikel 2 – Abonnement en/of lidmaatschap
2.1 Uitgeverij Bouwformatie B.V. verleent aan wederpartij met ingang van de ondertekeningsdatum een niet
exclusief en niet overdraagbaar recht tot het gebruik van het product welke in de overeenkomst is vermeld.
2.2 De overeenkomst houdt in een abonnement en/of lidmaatschap op actualisering van het door
Uitgeverij Bouwformatie B.V. ter beschikking gestelde programma en/of product.
2.3 Uitgeverij Bouwformatie B.V. levert de producten vergezeld met een peildatum.
2.4 De producten worden onder voorbehoud van beschikbaarheid-, prijs-, model- en uitvoeringswijzigingen en
druk- en zetfouten aangeboden.
Artikel 3 – Gebruik
3.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Uitgeverij Bouwformatie B.V.
geleverd product worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de wederpartij.
3.2 Fouten in de werking van software welke het gevolg is van een foute record of bestandsopbouw zullen door
Uitgeverij Bouwformatie B.V. kosteloos worden hersteld.
Artikel 4 – Duur van de overeenkomst
4.1 Een abonnement en/of lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, ingaande 1 dag
na verzenddatum van het pakket.
4.2 Het abonnement en/of lidmaatschap op actualisering wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar verlengd,
tenzij een der partijen met inachtneming van een termijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan
de wederpartij te kennen heeft gegeven de overeenkomst met betrekking tot het abonnement en/of
lidmaatschap op actualisering tegen het einde van de lopende periode te willen beëindigen.
Artikel 5 – Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1 Uitgeverij Bouwformatie B.V. garandeert dat de producten bij bevoegd en oordeelkundig gebruik voldoen aan
de redelijkerwijs aan deze te stellen eisen. Uitgeverij Bouwformatie B.V. aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige schade, directe dan wel indirecte, met name gevolg schade, voortvloeiende uit
of samenhangende met het gebruik van het product.
5.2 Uitdrukkelijk is overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Uitgeverij Bouwformatie B.V. is beperkt tot het
verbeteren van eventuele fouten overeenkomstig artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 6 – Wanprestatie
6.1 Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Uitgeverij Bouwformatie B.V. niet, niet
geheel of niet tijdig nakomt, is Uitgeverij Bouwformatie B.V. gerechtigd haar verplichtingen tot levering en
actualisering van het product op te schorten.
6.2 Indien de wederpartij na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld door Uitgeverij Bouwformatie B.V. binnen
een termijn van 30 dagen zijn verzuim niet heeft opgeheven, heeft Uitgeverij Bouwformatie B.V. het recht de
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 7 – Auteursrechten
7.1 De auteursrechten op de producten en bijbehorende documentatie, alsmede op eventuele aanpassingen
berusten bij Uitgeverij Bouwformatie B.V.
7.2 Het is de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Bouwformatie B.V. niet
toegestaan om de producten en/of de bijbehorende documentatie:
7.2.1
Te vermenigvuldigen, met uitzondering voor eigen gebruik.
7.2.2
Te verhuren, uit te lenen of op een andere wijze al dan niet tegen een geldelijke vergoeding aan een
derde ter beschikking te stellen.
7.2.3
En/of daarvan afgeleide gelijksoortige gegevens zakelijk te exploiteren door deze aan derden ter
beschikking te stellen. Van afgeleide gelijksoortige gegevens is sprake indien de gegevens qua omvang
onderlinge samenhang structuur, codering, inhoud een grote mate van overeenkomst met de
Uitgeverij Bouwformatie B.V. producten vertonen.
7.2.4
Van afgeleide gelijksoortige gegevens is geen sprake indien de gegevens door de wederpartij een
bewerking hebben ondergaan ten behoeve van projectgebonden berekeningen en/of ontwerpen.

Artikel 8 – Betaling en incasso
8.1 De toegezonden materialen en portokosten zijn bij de abonnementsprijs inbegrepen.
8.2 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Uitgeverij Bouwformatie B.V. totdat alle bedragen
die de wederpartij aan Uitgeverij Bouwformatie B.V. op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst
verschuldigd is, volledig aan Uitgeverij Bouwformatie B.V. zijn voldaan.
8.3 De abonnements- en/of lidmaatschapsgelden worden voor 12 maanden bij vooruitbetaling in rekening
gebracht. De verschuldigde bedragen zullen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum worden
voldaan. Bij betalingsachterstand kan geen aanspraak worden gemaakt op de dienstovereenkomst.
8.4 Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is Uitgeverij Bouwformatie B.V. gerechtigd om rente in
rekening te brengen aan de wederpartij.
8.5 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van
aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een
mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden
vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
8.6 De wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van
verschuldigde bedragen.
Artikel 9 – Wijzigingen
9.1 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen Uitgeverij Bouwformatie B.V. en wederpartij zijn overeengekomen.
Artikel 10 – Geschillen
10.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing; alle geschillen welke ter zake van de
overeenkomst mochten rijzen of welke voortvloeien uit overeenkomsten of regelingen, die daarvan het
gevolg zijn, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leiden worden voorgelegd of - naar keuze
van Uitgeverij Bouwformatie B.V. - aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.
Artikel 11 – Kosten
11.1 De wederpartij is voor de geleverde goederen en/of diensten van Uitgeverij Bouwformatie B.V. een bedrag
verschuldigd zoals aangegeven in de overeenkomst.
11.2 De prijzen voor abonnementen en/of lidmaatschappen mogen jaarlijks worden aangepast, voor zover deze
aanpassing gezien de dan geldende marktprijzen en eventueel gewijzigde omstandigheden niet onredelijk is.
11.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief btw.
Artikel 12 – Deponering
12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 52264122.

