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BIJLAGE: LEVERING DIGITALE BESTANDEN.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de bijgevoegde digitale bestanden (hierna te
noemen: Bestanden) berusten uitsluitend bij Buro Bouwstof (hierna te noemen: BB) tenzij BB en
gebruiker schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
De Bestanden worden op verzoek van gebruiker aan gebruiker ter beschikking gesteld, waarbij
gebruiker uitsluitend de hiernavolgende gebruiksrechten onder de hiernavolgende voorwaarden
verkrijgt.
De Bestanden mogen slechts worden gebruikt als basistekening voor de door gebruiker te verrichten
tekenwerkzaamheden en wel uitsluitend voor het doel of het project waarvoor BB de Bestanden aan
gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker dient de tekeninghoofden en andere
bedrijfskenmerken van BB uit de Bestanden, die voortkomen uit de door BB ter beschikking gestelde
Bestanden, te verwijderen en deze Bestanden te voorzien van zijn eigen bedrijfskenmerken. De door
BB ter beschikking gestelde Bestanden mogen slechts na haar schriftelijke toestemming door
gebruikers aan derden worden verstrekt.
BB zal gebruiker vrijwaren tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de door
BB zelf ontwikkelde Bestanden inbreuk maken op een in Nederland geldend intellectueel of industrieel
eigendomsrecht onder de voorwaarde dat gebruiker BB onverwijld schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen
van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan BB. Deze vrijwaring vervalt indien en voor zover de
betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die gebruiker in de Bestanden heeft aangebracht
of door derden heeft laten aanbrengen.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van BB wegens schending
van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden is uitgesloten, daaronder begrepen
aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van BB voor inbreuken die worden veroorzaakt door het
gebruik van de Bestanden in een niet door haar gemodificeerde vorm, op een andere wijze of voor
een ander doel of project dan waarvoor de Bestanden zijn ontwikkeld of bestemd.
Gebruiker vrijwaart BB tegen elke aanspraak van een derde als gevolg van het gebruik van de
Bestanden door gebruiker en/of een derde, waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend wordt
verstaan:
• schade als gevolg van het gebruik van niet gemaatvoerde delen in de Bestanden;
• het gebruik van de Bestanden voor een ander doel of project dan waarvoor deze Bestanden
zijn gemaakt;
• het gebruik van de Bestanden die door BB zijn vervangen door nieuwere versies van die
Bestanden die aan gebruiker door BB ter beschikking zijn gesteld;
• het wijzigen, aanvullen of bewerken van de Bestanden door gebruiker alsmede het door
gebruiker verstrekken van de Bestanden aan derden;
• het door gebruiker aan derden verstrekken van (afgeleide) gegevens of informatie die tot
stand zijn gekomen met behulp van of op basis van de Bestanden.
BB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde
dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Bestanden. In
geval deze bepaling geen werking zou hebben, is aansprakelijkheid van BB te allen tijde beperkt tot
een maximum bedrag van € 500,-- per gebeurtenis of een reeks van samenhangende
gebeurtenissen.
Na accordering met de voorwaarden kan gebruiker de Bestanden openen. Het openen van de
Bestanden betekent tevens dat gebruiker akkoord gaat met de voorwaarden.
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