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Scope

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op GPR Materiaal, GPR 
Vastgoed en GPR Gebouw vanaf versie 4.4.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Voor zover in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders 
is bepaald, dan wel uit de context anders blijkt, dient aan 
de in deze Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide 
begrippen de volgende betekenis te worden toegekend:

• Aanvangsdatum: de datum waarop deze 
licentieovereenkomst ingaat, zijnde de datum genoemd in 
de bevestiging van W/E adviseurs, dan wel (als dat eerder is 
de datum waarop W/E adviseurs aan (de eerste Gebruiker 
van) Cliënt per e-mail of schriftelijk de gebruikersnaam en 
het wachtwoord heeft gezonden.

•  Cliënt: de (rechts)persoon en haar medewerkers, die met 
W/E adviseurs een overeenkomst heeft gesloten tot het 
verkrijgen van een licentie op het gebruik van GPR Software.

• Data: de door de Gebruiker in GPR Software ingevoerde 
gegevens, inclusief de daarbij behorende berekeningen, 
uitwerkingen en bijlagen.

• Database: centrale opslag van de Data.
• Documentatie: alle bij GPR Software behorende 

documenten, waaronder de handleiding en beeldmerken.
•  Gebruiker: een door Cliënt geautoriseerde persoon met 

persoonlijke en unieke inloggegevens.
• Gebruiksrecht: het niet-exclusieve, aan derden niet-

overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om gebruik 
te maken van GPR Software en de daarbij behorende 
Documentatie, waaronder tevens is begrepen het recht op 
toegang tot de webapplicatie(s) en het recht om gebruik te 
maken van de aan de applicatie gekoppelde database(s).

• GPR Software: de door W/E adviseurs ontwikkelde 
programmatuur als omschreven in artikel [2] van deze 
Voorwaarden.

• Licentie: zie Gebruiksrecht.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen W/E adviseurs 

en de Cliënt waarin de omvang van het Gebruiksrecht is 
vastgelegd.

• Partijen: W/E adviseurs, de Cliënt en de Gebruikers
• Persoonsgegevens: persoonsgegevens van de Cliënt, 

Gebruikers, en hun medewerkers als bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• Voorwaarden: deze licentievoorwaarden
• W/E adviseurs: de Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen 

te Utrecht, eigenaar van de GPR Software.

Artikel 2. GPR Software

1.  GPR Software is een verzamelnaam voor programmatuur 
bestemd voor professionele gebruikers en aangeboden als 
Software-as-a-Service, bedoeld om inzicht te geven in de 
prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid van 
gebouwen en/of de gebouwde omgeving. Hieronder vallen 
onder meer GPR Gebouw, GPR Vastgoed, GPR Bouwbesluit, 
GPR Stedenbouw, GPR Specials, GPR Onderhoud, GPR 
Materiaal.

2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
Overeenkomsten tussen W/E adviseurs en de Cliënt en/of de 
Gebruiker betreffende het voor hen geldende Gebruiksrecht 
op GPR Software. 

Artikel 3. Software-as-a-service

1. GPR Software zal aan de Cliënt en de Gebruikers ter 
beschikking worden gesteld als een zogenaamde 
SaaS-dienst (Software-as-a-Service). Dat betekent dat 
W/E adviseurs de GPR Software als dienst ‘op afstand’ 
beschikbaar stelt aan (en beschikbaar houdt voor) Cliënt 
en de Gebruikers. Client en de Gebruikers kunnen de 
GPR Software benaderen en gebruiken via internet. Aan 
de Cliënt zal geen fysieke drager met de GPR Software 
worden verstrekt. 

2. W/E adviseurs zal zich naar beste kunnen inspannen de 
dienstverlening (het via een SaaS-dienst ter beschikking 
stellen van de GPR Software aan de Client en de 
Gebruikers) met zorg uit te voeren.  
Alle diensten van W/E adviseurs worden uitgevoerd op 
basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor 
zover W/E adviseurs in een schriftelijke overeenkomst 
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het 
betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is 
omschreven. 

3. W/E adviseurs verricht de dienstverlening slechts in 
opdracht van Cliënt. Indien W/E adviseurs op grond 
van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een 
overheidsinstantie of in verband met een wettelijke 
verplichting werkzaamheden verricht met betrekking 
tot gegevens van Cliënt, zijn medewerkers of gebruikers, 
zullen alle daaraan verbonden kosten aan Cliënt in rekening 
worden gebracht. 

4. W/E adviseurs kan wijzigingen in de inhoud of omvang 
van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke 
wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende 
procedures tot gevolg heeft, zal W/E adviseurs Cliënt 
hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Eventuele kosten van 
deze verandering zijn voor rekening van Cliënt. In dat geval 
kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen 
de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij 
deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante 
wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven 
voorschriften of W/E adviseurs de kosten van deze wijziging 
voor zijn rekening neemt. 

5.  W/E adviseurs kan de uitvoering van de Overeenkomst 
voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of 
gewijzigde versie van GPR Software. W/E adviseurs is niet 
gehouden specifiek voor Cliënt bepaalde eigenschappen 
of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te 
handhaven, te wijzigen of toe te voegen. 

6.  W/E adviseurs kan de dienst geheel of gedeeltelijk 
tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, 
correctief en/of adaptief onderhoud. W/E adviseurs zal 
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de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan 
noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten 
plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, 
aanvangen na kennisgeving aan Cliënt. 

7. Alle door W/E adviseurs bij de dienstverlening gebruikte 
apparatuur, programmatuur en zaken blijven eigendom 
of intellectueel eigendom van W/E adviseurs (of in 
voorkomende gevallen: diens toeleveranciers), ook indien 
Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of 
aanschaffen ervan door W/E adviseurs. 

8. W/E adviseurs is nimmer gehouden een fysieke drager 
met de GPR Software aan Cliënt ter beschikking te stellen, 
noch om de GPR Software zelf (anders dan als SaaS-
dienst) op andere wijze aan Cliënt ter hand te stellen.

Artikel 4. Garantie van W/E adviseurs

1. W/E adviseurs staat er jegens Cliënt en/of de Gebruiker 
niet voor in dat de GPR Software foutloos is en/of dat 
deze zonder onderbrekingen functioneert.  

2. W/E adviseurs zal zich er voor inspannen gebreken in 
GPR Software binnen een redelijke termijn te herstellen 
indien en voor zover (1) het programmatuur betreft 
die door W/E adviseurs zelf is ontwikkeld; en (2) de 
desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven 
door Cliënt schriftelijk bij W/E adviseurs zijn gemeld. 
W/E adviseurs kan in voorkomend geval het herstel van 
de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de 
programmatuur in gebruik wordt genomen. W/E adviseurs 
staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur 
die niet zelf door W/E adviseurs is ontwikkeld, zullen 
worden verholpen. W/E adviseurs is gerechtigd tijdelijke 
oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem 
vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te 
brengen. Indien de programmatuur in opdracht van Cliënt 
is ontwikkeld, kan W/E adviseurs volgens zijn gebruikelijke 
tarieven de kosten van herstel aan Cliënt in rekening 
brengen. 

3. W/E adviseurs is niet verantwoordelijk voor controle 
van de juistheid en volledigheid van de resultaten van 
de dienstverlening en de met gebruikmaking van de 
dienst gegenereerde gegevens en/of berekeningen. 
Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening en de met 
gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf 
regelmatig controleren. 

4.  Cliënt zal op basis van de door W/E adviseurs verstrekte 
inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en 
beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in 
de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens 
of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie 
inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen 
treffen. W/E adviseurs verklaart zich bereid om op verzoek 
van Cliënt naar redelijkheid medewerking te verlenen 
aan verdere maatregelen door Cliënt tegen door W/E 
adviseurs te stellen (financiële) voorwaarden.

5.  W/E adviseurs is niet verantwoordelijk voor het voorkomen 
van verminking en/of verlies van gegevens en/of Data, noch 
voor herstel van verminkte en/of verloren gegane gegevens 
en Data. 

6.  W/E adviseurs staat er niet voor in dat de GPR Software 
tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en 
regelgeving.

Artikel 5. Licentie en duur daarvan

1. Een Cliënt is uitsluitend bevoegd om gebruik te maken van 
GPR Software als de Cliënt daartoe een Overeenkomst 
heeft gesloten met W/E adviseurs en deze Overeenkomst 
niet geëindigd is. 
 

2. De Overeenkomst kan op ieder gewenst moment ingaan en 
wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar na 
de Aanvangsdatum. 

3. Als de Overeenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd of 
geëindigd conform het bepaalde in lid 4 en 5 van dit artikel, 
wordt de Overeenkomst na ommekomst van de initiële 
termijn of enige daaropvolgende verlengingstermijn 
stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk 
overeengekomen periode met een minimum van 1 (één) 
jaar. 

4. De Licentie eindigt: 
 a)  Door rechtsgeldige opzegging door W/E adviseurs of de 

Cliënt op grond van het bepaalde in lid 5 van dit artikel;
  b)  Op de datum waarop de Cliënt in surseance van 

betaling raakt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, een crediteurenakkoord aanbiedt en/
of deelneemt aan een schuldsanering op basis van 
de Wet Schuldsanering natuurlijke personen, haar 
onderneming staakt en/of haar Vennootschap 
liquideert;

 c)  Op de datum waarop W/E adviseurs overgaat tot 
buitengerechtelijke ontbinding van de gesloten 
Overeenkomst, nadat de Cliënt in verzuim raakt in de 
nakoming van de op hem rustende verplichtingen. De 
Cliënt raakt in verzuim als hij één of meerdere van zijn 
verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt 
en hij deze niet alsnog nakomt uiterlijk binnen 15 dagen 
nadat hij schriftelijk tot nakoming van de betreffende 
bepaling is gesommeerd. 
 

5. De Cliënt is gehouden om W/E adviseurs tijdig en schriftelijk 
te informeren over het dreigende intreden van één van de 
situaties als omschreven onder sub b) van dit artikellid. 

6.  De Cliënt is bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 
(één) maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden 
tegen de laatste dag van de initiële termijn of enige 
daaropvolgende verlengingstermijn. Bij gebreke van tijdige 
en rechtsgeldige opzegging wordt de Overeenkomst geacht 
(stilzwijgend) verlengd te zijn conform het bepaalde in lid 3 
van dit artikel. Restitutie van kosten is niet mogelijk.
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7.  Voor tussentijdse wijziging van de Overeenkomst geldt 
het volgende: de Cliënt is bevoegd de Overeenkomst 
op ieder gewenst moment om te zetten naar een 
meeromvattend Gebruiksrecht. De nieuwe Overeenkomst 
gaat dan per direct in en heeft een looptijd van 1 (één) 
jaar na die (nieuwe) ingangsdatum. Omzetting naar een 
minder omvattend Gebruiksrecht is uitsluitend mogelijk 
na opzegging van de oorspronkelijke Overeenkomst door 
Cliënt met volledige inachtneming van het bepaalde in lid 5 
van dit artikel (dat wil zeggen dat de opzegging schriftelijk 
moet plaatsvinden met in achtneming van 1 maand 
opzegtermijn en dat opzegging plaatsvindt tegen de 
laatste dag van de initiële termijn of enige daaropvolgende 
verleningstermijn).  

8.  Na het einde van de Overeenkomst eindigt het recht van de 
Cliënt op toegang en gebruik van de GPR Software en/of 
de data in de Database.

Artikel 6. Toegang

1. Cliënt en/of de Gebruikers krijgen uitsluitend toegang tot 
GPR Software (1) nadat zij zich hebben geregistreerd op de 
GPR toegangsportaal (Cliënt staat er daarbij voor in dat de 
door Gebruikers ingevoerde registratiegegevens volledig, 
juist en niet-misleidend zijn); en (2) zulks ter keuze van W/E 
adviseurs, na geldige authenticatie van de Gebruiker op een 
door W/E adviseurs te bepalen wijze.  

2. Cliënt draagt er zorg voor dat zijn Gebruiker(s) beschikken 
over een geldig e-mailadres, waar zij toegang toe hebben. 

3.  W/E adviseurs heeft het recht om Cliënt en/of zijn 
Gebruiker(s) de toegang tot (en het gebruik van) GPR 
Software en de Data te ontzeggen in het geval Cliënt 
in verzuim is in de betaling van enig geldbedrag aan 
W/E adviseurs, daaronder begrepen de betaling van 
licentiekosten. 

4. I edere Gebruiker heeft unieke, persoonlijke inloggegevens. 
De inloggegevens zijn niet-overdraagbaar en Cliënt en 
Gebruikers zullen deze inloggegevens niet aan derden ter 
beschikking stellen. Cliënt staat ervoor in dat de Gebruiker 
de inloggegevens strikt geheimhoudt en deze niet aan 
derden openbaar maakt. 

5. Voor zover GPR Software gebruik maakt van, of verwijst 
naar, software, databases, normen, richtlijnen of overige 
informatie van derden, en daarvoor een overeenkomst 
met die derde partij nodig is, zal de Cliënt een dergelijke 
overeenkomst zelf met de betrokken derde-leverancier 
aangaan. 

Artikel 7. Kosten en betaling

1. De licentiekosten worden jaarlijks middels een factuur 
in rekening gebracht in de maand voorafgaand aan de 
verlenging van de Licentie. In het jaar van aanvang wordt 
de factuur in rekening gebracht na het moment van 
opdrachtverstrekking. Facturering geschiedt digitaal.

2. De bij de gekozen Licentie vermelde kosten zijn kosten per 
jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.  Licentiekosten worden niet gerestitueerd bij tussentijdse 
opzegging. 

4. W/E adviseurs heeft het recht de licentiekosten te wijzigen. 
Jaarlijks wordt de Cliënt geïnformeerd over eventuele 
prijswijzigingen. 

5.  De Cliënt is gehouden tot integrale betaling van de factuur 
uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij gebreke 
van tijdige betaling is de Cliënt met ingang van de 22e dag 
na factuurdatum van rechtswege in verzuim. Cliënt heeft 
niet het recht om zich te beroepen op opschorting of 
verrekening.  

6. Alle genoemde (of op de website vermelde) kosten zijn 
exclusief omzetbelasting. 

Artikel 8. Onderhoud en technische  
ondersteuning 

1. W/E adviseurs draagt zorg voor onderhoud, beheer en 
technische ondersteuning van GPR Software. De daaraan 
verbonden kosten zijn bij de licentiekosten inbegrepen. 
 

2.  W/E adviseurs draagt naar eigen inzicht zorg voor correctief 
en/of adaptief onderhoud aan de server waarop de 
applicatie draait en aan tot GPR Software behorende 
applicaties zelf. Eventuele uitbreiding en aanpassingen van 
het programma, voortvloeiend uit adaptief onderhoud, 
gelden voor alle Gebruikers daarvan en worden integraal 
toegepast. W/E adviseurs heeft het recht om een redelijke 
vergoeding voor gemaakte adaptieve onderhoudskosten 
aan de Gebruiker in rekening te brengen.  

3. De technische ondersteuning omvat onder meer toegang 
tot - en ondersteuning door - de technische helpdesk. 
Inhoudelijke en methodiekvragen maken geen onderdeel 
uit van de technische helpdesk.

Artikel 9. Data, beveiliging en privacy

1. Alle Data wordt opgeslagen in het voor de betreffende 
Cliënt afgeschermde gedeelte van de aan GPR 
Software gekoppelde Databases. Slechts de door Cliënt 
geautoriseerde Gebruikers hebben na inloggen toegang tot 
dat afgeschermde gedeelte en de daar opgeslagen Data. 
 

2. W/E adviseurs zal geen inzage nemen in de Data die de 
Cliënt in het afgeschermde gedeelte van de Database 
heeft opgeslagen, tenzij de Cliënt daarvoor voorafgaand 
toestemming heeft gegeven. Die toestemming zal niet 
op onredelijke gronden worden onthouden. De Cliënt 
verleent hierbij toestemming aan W/E adviseurs om 
inzage te nemen in de Data, doch uitsluitend voor het 
generen van op de Data gebaseerde metadata voor (1) 
het gebruik van geanonimiseerde Data; en/of (2) voor 
onderzoeksdoeleinden. 
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3.  W/E adviseurs spant zich in om de Data te beveiligen tegen 
diefstal, hacking, vernietiging en/of verminking.  

4.  W/E adviseurs draagt er zorg voor dat zij voldoet aan 
relevante wet- en regelgeving, waaronder die op het 
gebied van privacy, verwerking van persoonsgegevens en 
elektronisch berichtenverkeer. 
 

5.  De Cliënt en diens Gebruikers zijn gehouden om zelf zorg te 
dragen voor een goede beveiliging van de eigen computer 
en het netwerk om ongeoorloofd gebruik en toegang tot 
GPR Software en/of Data te voorkomen.  

6.  Toegangsgegevens voor het benaderen van software en 
databases van derde partijen  worden in voorkomende 
gevallen opgeslagen binnen de Database van GPR 
Software. 

7. W/E adviseurs behoudt zich het recht voor om na 
beëindiging van de overeenkomst alle Data van de Cliënt te 
bewaren.  

8.  Persoonsgegevens worden opgenomen in het 
adresbestand van W/E adviseurs en/of het adresbestand 
gekoppeld aan GPR Software. Persoonsgegevens worden 
uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening 
(inclusief facturering) verbonden aan GPR Software. 
W/E adviseurs zal Persoonsgegevens niet aan derden 
ter beschikking stellen, tenzij van de diensten van de 
betreffende derde gebruik wordt gemaakt in het kader van 
de dienstverlening verbonden aan GPR Software. In onze 
privacyverklaring op www.gprsoftware.nl vindt u meer 
informatie over ons privacybeleid en de invulling hiervan. 

9.  De verantwoordelijkheid voor de eventuele 
persoonsgegevens die met gebruikmaking van GPR 
Software door Cliënt worden verwerkt, berust volledig 
bij Cliënt. Cliënt staat er jegens W/E adviseurs voor in dat 
de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen 
inbreuk maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart W/E 
adviseurs tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke 
hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze 
persoonsgegevens. 

10.  Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen 
tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken 
van informatie, evenals het geven van inzage in, het 
corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van 
betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming 
van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij 
Cliënt. Voor zover er uit dien hoofde enige verplichting 
op W/E adviseurs rust, zullen de kosten verbonden aan 
deze medewerking volledig door Cliënt aan W/E adviseurs 
worden vergoed.

Artikel 10. Geheimhouding

1. Alle Partijen verplichten zich voor onbepaalde tijd 

volstrekte geheimhouding te bewaren ten aanzien van 
de reeds verstrekte en nog te verstrekken vertrouwelijke 
informatie, afkomstig van de andere Partij. Eventueel 
verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt mogen 
worden in het kader van de uitvoering van deze 
Overeenkomst. Partijen zullen dergelijke informatie in 
geen geval aan derden openbaar maken of ter beschikking 
stellen. Aan werknemers en adviseurs van Partijen mag 
de informatie uitsluitend openbaar worden gemaakt of 
ter beschikking worden gesteld, indien en voor zover 
zij de Informatie nodig hebben en deze werknemers / 
adviseurs ook zelf aan een soortgelijke verplichting tot 
geheimhouding gebonden zijn.

Artikel 11. Rechten van intellectuele  
eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de aan Cliënt 
ter beschikking gestelde programmatuur, websites, 
databestanden, apparatuur of andere materialen zoals 
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, 
evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 
uitsluitend bij W/E adviseurs, diens licentiegevers en/
of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend 
de gebruiksrechten die in de Overeenkomst en de 
Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan 
Cliënt toekomend Gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-
overdraagbaar aan derden en niet-sublicentieerbaar.  

2.  De Overeenkomst en/of de Voorwaarden hebben 
uitdrukkelijk niet tot doel om enig intellectueel 
eigendomsrecht aan de Cliënt en/of de Gebruiker over te 
dragen. 

3.  Het is de Cliënt en/of Gebruiker niet toegestaan om 
eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen, etiketten 
of andere merktekens die op de GPR Software of 
documentatie zijn aangebracht te verwijderen, te wijzigen 
of onherkenbaar te maken. 

4.  Het is de Cliënt en/of de Gebruiker niet toegestaan om GPR 
Software en/of de documentatie te wijzigen, te vertalen, 
te herschikken of aan te passen, of om op basis hiervan 
afgeleide producten of diensten te creëren, voor welk doel 
dan ook.

Artikel 12. Onderwijsversie  en proeflicenties 

1. W/E adviseurs kan een Gebruiksrecht op GPR Software 
verstrekken ten behoeve van onderwijs- en/of 
voorlichtingsdoeleinden. In dat geval mag dit Gebruiksrecht 
uitsluitend gebruikt worden voor opleidings- en scholings- 
dan wel voorlichtingsdoeleinden en voor geen enkel ander 
doeleinde. Het is uitdrukkelijk verboden om een dergelijk 
Gebruiksrecht voor onderwijsdoeleinden van GPR Software 
aan te wenden voor commerciële, professionele en/of 
winstdoeleinden. 

2.  W/E adviseurs kan een Gebruiksrecht met beperkte duur op 
GPR Software verstrekken ten behoeve van kennismaking 
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met het product. Aan dit tijdelijke Gebruiksrecht kan de 
Cliënt geen rechten ontlenen.  

3. Overtreding van dit artikel heeft niet alleen intrekking 
van het Gebruiksrecht tot gevolg, maar leidt tevens tot 
(hoofdelijke) verbeurte van een direct opeisbare boete 
door de Cliënt en de Gebruiker aan W/E adviseurs ten 
bedrage van € 5.000,- per overtreding. Voorts houdt W/E 
adviseurs zich het recht voor om aangifte te doen van het 
niet-toegestane gebruik.

 Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid

1.  GPR Software is bestemd voor gebruik door professionele 
gebruikers. GPR Software is een hulpmiddel en is in 
geen geval een vervangmiddel voor het professionele 
beoordelingsvermogen van de Gebruiker. GPR Software 
mag niet worden beschouwd als vervangmiddel voor 
zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit van het ontwerp. 
 

2. W/E adviseurs is niet aansprakelijk voor eventuele fouten 
in de resultaten die door het gebruik van GPR Gebouw 
worden verkregen. 

3. W/E adviseurs is niet aansprakelijk voor directe of indirecte 
schade, geleden door de Cliënt en/of de Gebruiker en/of 
derden, die het gevolg is van het gebruik van GPR Software 
en de door deze applicatie berekende resultaten. 

4.  W/E adviseurs is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal 
van Data, ook niet als dat het gevolg is van virussen, 
hacken en andere internetcriminaliteit, noch door overige 
oorzaken. 

5. Mocht W/E adviseurs desondanks jegens Cliënt en/of 
Gebruiker aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de 
aansprakelijkheid van W/E adviseurs beperkt tot de directe 
schade, die het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove 
schuld van de medewerkers / adviseurs van W/E adviseurs. 
In geen geval is W/E adviseurs aansprakelijk voor indirecte 
schade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – 
immateriële schade, omzetderving, winstderving, verlies, 
schade geleden door derden, imagoschade of andere 
vormen van immateriële schade, etc.  

6. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, is de 
totale aansprakelijkheid van W/E adviseurs jegens de Cliënt 
en de Gebruiker(s) gezamenlijk onder de Overeenkomst 
beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval 
door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van W/E 
adviseurs wordt uitgekeerd. Wordt om welke reden dan 
ook geen uitkering van een verzekeraar ontvangen, dan 
is de aansprakelijkheid van W/E adviseurs beperkt tot 
een bedrag gelijk aan de Abonnementskosten over het 
kalenderjaar waarin het voorval heeft plaatsgevonden 
waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 14. Algemene bepalingen

1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2.  Deze Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst 
vormen de volledige overeenkomst tussen partijen en 
vervangt iedere eerdere overeenstemming (mondeling 
of schriftelijk) tussen partijen over dit onderwerp, dan 
wel iedere andere mededeling, reclameboodschap of 
advertentie met betrekking tot de GPR Software en de 
documentatie. Wijziging van de Voorwaarden kan slechts 
schriftelijk geschieden door W/E adviseurs.  

3.  In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig, 
vernietigbaar of onverbindend zou zijn, dan komt het 
betreffende artikellid (of het onverbindende gedeelte 
daarvan) te vervallen en blijven deze Voorwaarden 
voor het overige van kracht. Voorts zijn partijen in dat 
geval gehouden met elkaar in overleg te treden om het 
onverbindende onderdeel te vervangen door een nadere 
afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze 
Voorwaarden oorspronkelijk werd beoogd. 

4. Algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden en dergelijke 
van Cliënt worden expliciet afgewezen. 

5.  Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, 
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.


