GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN CONSULTATIEBUREAU PLUS
1.

Definities en interpretatie

1.1.

In de Gebruikersvoorwaarden hebben de gebruikte definities de volgende betekenis:
Account:

de persoonlijke toegang van de Gebruiker
bestaande uit een inlognaam en een
wachtwoord;

Algemene Voorwaarden:

de algemene voorwaarden die van toepassing
zijn op de door Ons geleverde Diensten;

Artikel:

een artikel in deze Gebruikersvoorwaarden;

Diensten:

de diensten die tegen betaling
aangeboden op het Platform;

Gebruiker:

de natuurlijke persoon, die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf, die een Account
aanmaakt voor het Platform;

Gebruikersvoorwaarden:

deze gebruikersvoorwaarden van Consultatiebureau Plus;

Intellectuele Eigendomsrechten:

alle
auteursrechten,
naburige
rechten,
databankrechten, octrooirechten, merkrechten,
handelsnaamrechten, rechten op domeinnamen,
modelrechten, portretrechten, rechten inzake
vertrouwelijke informatie (waaronder know how
en bedrijfsgeheimen) en alle andere intellectuele
eigendomsrechten, ongeacht of deze rechten
geregistreerd zijn of niet en inclusief alle
aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen
of registraties van dergelijke rechten, alle
daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten
en voorrangs- of prioriteitsrechten, en alle
vergelijkbare rechten of vormen van bescherming
waar ook ter wereld;

Overeenkomst:

heeft de betekenis zoals daaraan is gegeven in
Artikel 2;

Platform:

de software onder de naam Consultatiebureau
Plus. Deze software is te downloaden als app in
de App Store of via Google Play of beschikbaar
via www.consultatiebureauplus.nl;

1/3

worden

Wij, Ons of Onze:

1.2.

CB+ B.V., handelend onder de naam
Consultatiebureau Plus, gevestigd aan Dr. van
Noortstraat 93, 2266 GT in Leidschendam en
ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer
71380167.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald:
a)

betekent schriftelijk tevens communicatie per e-mail of door middel van het Platform; en

b)

omvatten definities die in het enkelvoud zijn gesteld tevens het meervoud en omgekeerd.

1.3.

In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden en een
bepaling in de Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling in de Algemene Voorwaarden voor.

2.

Toepasselijkheid en Overeenkomst

2.1.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Gebruiker en
Ons voor het verkrijgen van toegang van het Platform door middel van zijn Account (de
Overeenkomst).

2.2.

Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Gebruikersvoorwaarden
langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden geraadpleegd, opgeslagen en
geprint.

3.

Platform

3.1.

Toegang tot het Platform en het aanmaken van een Account is kosteloos. Om gebruik te maken
van de Diensten dient echter een vergoeding te worden betaald. Hierover is meer informatie te
vinden op de www.consultatiebureauplus.nl.

3.2.

Wij streven ernaar het Platform zo veel mogelijk zonder onderbrekingen of foutloos te laten
functioneren, maar Wij pretenderen niet dat het Platform altijd zonder fouten en onderbrekingen
is.

3.3.

Wij behouden Ons het recht voor (i) het gebruik van het Platform voort te zetten door middel van
een nieuwe, aangepaste of gewijzigde versie van het Platform en (ii) het Platform geheel of
tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, met dien verstande dat Wij ernaar streven dit in
de nacht te laten plaatsvinden.

4.

Verplichtingen van de Gebruiker

4.1.

De Gebruiker zal:
4.1.1.

zijn inloggegevens voor het Platform geheim houden en niet aan derden ter
beschikking stellen. Toegang tot het Platform is persoonlijk van aard en is niet
overdraagbaar zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

4.1.2.

geen virussen, of enig ander materiaal dat onrechtmatig is, opslaan op, of
distribueren of overdragen door middel van het Platform;
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4.1.3.

niet pogen (de software die ten grondslag ligt aan) het Platform, of een deel
daarvan, te kopiëren, dupliceren, wijzigen, decompileren, reverse engineren,
daarvan afgeleide werken te maken;

4.1.4.

de toegang tot het Platform niet gebruiken om een product of dienst aan te bieden
of te promoten die concurreert met de Diensten; en

4.1.5.

het Platform niet gebruiken om diensten aan derden aan te bieden of te leveren.

4.2.

De Gebruiker zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen
gebruiksbeperkingen ten aanzien van de software van het Platform zowel een toerekenbaar
tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst inhoudt als een inbreuk op Onze
Intellectuele Eigendomsrechten en/of die van Onze licentiegevers.

4.3.

Wij behouden ons het recht voor toegang van de Gebruiker tot het Platform (tijdelijk) te
ontzeggen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de
Gebruiker in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst handelt.

5.

Intellectuele Eigendomsrechten

5.1.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op of vervat zijn in (onderdelen van) het
Platform, dan wel op de resultaten van de Diensten, berusten uitsluitend bij Ons en Onze
licentiegevers.

5.2.

Voor zover van toepassing, verkrijgt de Gebruiker slechts een niet-exclusief, nietoverdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op het Platform voor de duur van de
Overeenkomst.

5.3.

De Gebruiker zal geen aanduidingen met betrekking tot Onze Intellectuele
Eigendomsrechten op of het vertrouwelijke karakter van het Platform (laten) verwijderen of
(laten) wijzigen.

6.

Wijzigingsbeding
Wij behouden ons het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze
wijzigingen worden van kracht op het moment dat deze door Ons aan de Gebruiker
schriftelijk zijn medegedeeld.

7.

Toepasselijk recht

7.1.

Op de Overeenkomst waarop deze Gebruikersvoorwaarden betrekking heeft, is Nederlands
recht van toepassing.
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