Eindgebruikersovereenkomst
Aedes-Benchmarkcentrum

U kunt slechts rechtsgeldig gebruik maken van de online benchmarktool en de data van het AedesBenchmarkcentrum indien u instemt met de onderhavige eindgebruikersovereenkomst tussen u, als
Eindgebruiker, en het Aedes Benchmarkcentrum. Het Aedes-Benchmarkcentrum is een
samenwerkingsverband van Aedes vereniging van woningcorporaties en Coöperatieve Vereniging KWH
U.A.. Door gebruik te maken van de online benchmarktool en de data van het AedesBenchmarkcentrum gaat u akkoord met alle bepalingen en voorwaarden van deze
eindgebruikersovereenkomst. Indien u niet instemt met de bepalingen en voorwaarden van deze
overeenkomst, bent u niet bevoegd om de online benchmarktool en de data van het AedesBenchmarkcentrum te gebruiken.
1.

Het Aedes-Benchmarkcentrum verleent Eindgebruiker het recht de Benchmarktool te

gebruiken, onder de voorwaarden omschreven in deze overeenkomst, welke voorwaarden
Eindgebruiker door het in gebruik nemen van de Benchmarktool aanvaardt. Het begrip 'de
Benchmarktool' in deze overeenkomst omvat mede alle software, gegevens en systemen.
2.

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de Benchmarktool van het Aedes-Benchmarkcentrum

en de daarin opgenomen Data berusten bij het Aedes-Benchmarkcentrum en/of zijn data-leveranciers.
3.

Eindgebruiker heeft uitsluitend het recht om de Benchmarktool te raadplegen en te gebruiken

voor interne (bedrijfs)doeleinden of voor eigen onderzoek, en mits Eindgebruiker dat doet zonder
direct of indirect commercieel oogmerk.
4.

Eindgebruiker respecteert alle (intellectuele eigendoms)rechten van het Aedes-

Benchmarkcentrum op de data, en van andere data-leveranciers op de data die zij ter beschikking
hebben gesteld aan het Aedes-Benchmarkcentrum. Eindgebruiker erkent dat inbreuk op de rechten
van het Aedes-Benchmarkcentrum en zijn data-leveranciers leidt tot aansprakelijkheid van
Eindgebruiker voor de daardoor ontstane directe en indirecte schade die het Aedes-Benchmarkcentrum
en/of zijn data-leveranciers daardoor lijden. Eindgebruiker aanvaardt dat, indien Eindgebruiker inbreuk
maakt op rechten van data-leveranciers van het Aedes-Benchmarkcentrum, daarop tevens de
(licentie)voorwaarden van toepassing zijn waaronder deze licentiegever diens data voor gebruik in de
Benchmarktool ter beschikking heeft gesteld.
5.

Eindgebruiker is niet bevoegd om de Data of een deel daarvan in enigerlei vorm op welke

wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derden, te reproduceren of verveelvoudigen ten behoeve
van derden, of openbaar te maken. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor data die door
rechthebbenden openbaar zijn gemaakt en ook buiten de Benchmarktool geraadpleegd kunnen
worden.
6.

Eindgebruiker verkrijgt geen eigendom, auteursrechten, databankrechten en/of andere

rechten ten aanzien van de Data of de Benchmarktool of een gedeelte daarvan. Eindgebruiker is niet
bevoegd om Data te veranderen.
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7.

De rechten die in deze overeenkomst aan Eindgebruiker zijn verleend, zijn niet overdraagbaar.

8.

Eindgebruiker is niet bevoegd om aanduidingen van copyright of andere kenmerken van de

Data te verwijderen. Eindgebruiker is gehouden om bij gebruik van Data de bron te vermelden.
9.

Eindgebruiker gebruikt de Benchmarktool geheel voor eigen risico, en aanvaardt alle risico’s

die het gebruik van de Benchmarktool met zich zou kunnen meebrengen. Het AedesBenchmarkcentrum en zijn data-leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei (directe
of indirecte) schade als gevolg van het gebruik door Eindgebruiker van de Benchmarktool.
10.

Eindgebruiker erkent de bevoegdheid van het Aedes-Benchmarkcentrum, en van andere data-

leveranciers die data ter beschikking hebben gesteld aan het Aedes-Benchmarkcentrum, om Data te
verwijderen en het gebruik daarvan te beëindigen.
11.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting

worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

