
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN ITERATIO 
 
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden indien u gebruik maakt 
van ‘Iteratio’, bestaande uit een rekenmodule en indica-
tielijsten (als hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoor-
waarden betreffen een overeenkomst tussen u en BIJ12, 
de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies. 
U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst afdwing-
baar is zoals elke door u tot stand gebrachte geschreven 
overeenkomst. Door gebruik te maken van Iteratio gaat u 
akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.  

1. Definities 

1.1. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anderszins be-
paald, hebben de woorden en uitdrukkingen die in 
deze Gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter zijn 
geschreven de daaraan hieronder toegekende bete-
kenis: 

Gebruiker: de entiteit of persoon die gebruik wenst 
te maken van Iteratio;  

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden 
voor het gebruik van Iteratio; 

Diensten: de diensten die het onderwerp zijn van de 
Overeenkomst, te weten het ter beschikking stellen 
van Iteratio, alsmede de diensten als genoemd in ar-
tikel 10 (onderhoud & ondersteuning);  

Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische 
informatie die bij Iteratio hoort; 

Eindgebruiker(s): medewerkers van Gebruiker die 
gebruik mogen maken van Iteratio;  

Aanbieder: BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de 
gezamenlijke provincies, zijnde een vestiging van de 
Vereniging het Interprovinciaal Overleg, een vereni-
ging met volledige rechtsbevoegdheid statutair ge-
vestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudend te 
Utrecht aan de Leidseveer 2 (3511 SB) en ingeschre-
ven in het handelsregister van de kamer van koop-
handel onder nummer 27261712; 

Intellectuele Eigendomsrechten: alle op grond van 
Nederlandse, Europese en/of buitenlandse wet- en 
regelgeving en/of internationale verdragen gel-
dende intellectuele eigendomsrechten, daaronder 
begrepen (rechten op) octrooien en octrooiaanvra-
gen, al dan niet gedeponeerde merken en merkaan-
vragen, auteursrechten, databankrechten, domein-
namen en andere vergelijkbare rechten op 
knowhow, en overige intellectuele eigendomsrech-
ten; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder 
en Gebruiker, waarbij Aanbieder Iteratio ter be-
schikking stelt aan Gebruiker en Gebruiker Iteratio 
mag gebruiken, waar deze Gebruiksvoorwaarden op 
van toepassing zijn;  

Partijen/Partij: Aanbieder en/of Gebruiker; 

Iteratio: de door Aanbieder aangeboden applicatie 
‘Iteratio’, zijnde een applicatie waarbij met behulp 
van algoritmen en een bijbehorende indicatielijst 

abiotische responsies afgeleid worden uit vegetatie-
opnamen, dat door Aanbieder aan Gebruiker voor 
gebruik beschikbaar wordt gesteld, alsmede de 
daarbij behorende indicatielijst. De indicatielijst 
maakt onlosmakelijk deel uit van Iteratio. 

2. Algemeen  

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle Overeenkomsten. Van deze Gebruiksvoorwaar-
den kan enkel schriftelijk door Partijen worden afge-
weken. 

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker 
zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en 
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, onge-
acht het moment waarop hiernaar wordt verwezen. 

2.3. De eventuele nietigheid van een deel van de Over-
eenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden laat de 
geldigheid van het overige deel van de Overeen-
komst en/of de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

2.4. Aanbieder is te allen tijde bevoegd derden in te 
schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst 
dan wel haar rechten en verplichtingen uit de Over-
eenkomst en de Gebruiksvoorwaarden over te dra-
gen aan een derde. 

2.5. Iedere communicatie tussen Aanbieder en/of Ge-
bruiker kan elektronisch geschieden, behoudens 
voor zover in de Overeenkomst en/of de Gebruiks-
voorwaarden en/of de wet anders wordt bepaald. 
Elektronische communicatie wordt geacht te zijn 
ontvangen op de dag van verzending, tenzij het te-
gendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. 
Indien Gebruiker de communicatie niet heeft ont-
vangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijk-
heidsproblemen met betrekking tot zijn e-mailbox, 
komt dit voor zijn risico, ook indien zijn e-mailbox bij 
een derde is gehuisvest. 

2.6. De Overeenkomst omvat de gehele overeenstem-
ming tussen Partijen met betrekking tot de daarin 
geregelde onderwerpen en vervangt en treedt in de 
plaats van eventuele voorgaande schriftelijke of 
mondelinge overeenstemming tussen Partijen met 
betrekking tot de in de Overeenkomst geregelde on-
derwerpen. Wijzigingen in een Overeenkomst zijn 
alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en 
door of namens alle Partijen zijn ondertekend. 

3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie 
van deze Gebruiksvoorwaarden door Gebruiker 
door het aanvinken van het acceptatievak op de 
downloadpagina van Iteratio.  

4. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbe-
paalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen in de Overeenkomst. 
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4.2. De Overeenkomst kan door Aanbieder schriftelijk 
worden beëindigd tegen het einde van een kalen-
dermaand, met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie (3) maanden.  

4.3. Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst, geheel 
of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang schriftelijk 
op te zeggen indien: 

a. de andere Partij in staat van faillissement is ver-
klaard, aan haar – al dan niet voorlopig – sur-
séance van betaling is verleend of zij anderszins 
het vrije beheer of de vrije beschikking over haar 
vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht 
of die toestand onherroepelijk is; 

b. de andere Partij buiten faillissement of surséance 
haar schuldeisers een akkoord heeft aangeboden; 

c. de andere Partij is opgehouden te bestaan of is 
ontbonden;  

d. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van een of meer van de verplichtingen 
uit deze Overeenkomst, daarvoor in gebreke 
wordt gesteld en de bedoelde toerekenbare te-
kortkoming niet binnen een redelijke termijn, 
welke in geen geval langer zal zijn dan dertig da-
gen na ontvangst van de ingebrekestelling, is her-
steld; en/of 

e. op zaken van de andere Partij executoriaal beslag 
is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet bin-
nen een maand na de datum van de beslaglegging 
is opgeheven. 

4.4. Rechtsgeldige opzegging van de Overeenkomst 
geeft de andere Partij geen recht op schadevergoe-
ding. 

5. Levering en Diensten 

5.1. De door de Aanbieder opgegeven levertijden voor 
haar Diensten gelden steeds bij benadering en zul-
len nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, 
tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

5.2. De door Aanbieder te leveren Diensten worden uit-
gevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, 
tenzij en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. 

6. Intellectueel Eigendom 

6.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten, alsmede alle 
soortgelijke rechten ter bescherming van informatie 
met betrekking tot Iteratio, alsmede de daarbij be-
horende materialen en documentatie, zijn het exclu-
sieve eigendom van Aanbieder of haar licentiege-
ver(s). Gebruiker erkent dat de Intellectuele 
Eigendomsrechten die rusten op Iteratio toekomen 
aan Aanbieder of haar licentiegever(s). 

6.2. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als 
de overdracht van enig Intellectueel Eigendoms-
recht van de ene Partij aan de andere Partij. 

6.3. Het is Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van 
de Intellectueel Eigendomsrechten van Aanbieder 

op of in Iteratio te wijzigen, te verwijderen of onher-
kenbaar te maken. Dit houdt ook in dat de indicatie-
lijsten bijbehorend bij Iteratio niet gekopieerd, ge-
wijzigd of anderszins aangetast mogen worden, en 
dat zij niet mogen worden gebruikt behalve voor ge-
bruik van (de rekenmodule van) Iteratio. Het is Ge-
bruiker niet toegestaan enig merk of ontwerp of 
enige domeinnaam van Aanbieder of een daarmee 
overeenstemmende naam of teken te gebruiken of 
te registreren in enig land.  

6.4. Aanbieder is bevoegd technische voorzieningen te 
treffen en in stand te houden ter bescherming van 
de (Intellectueel Eigendomsrechten op) Iteratio en 
met het oog op de overeengekomen beperkingen in 
het gebruik van Iteratio. Het is Gebruiker niet toege-
staan dergelijke technische voorzieningen te omzei-
len of te verwijderen. 

6.5. Aanbieder kan een controle (doen) uitvoeren om na 
te gaan of Gebruiker de Overeenkomst en de Ge-
bruiksvoorwaarden naleeft, mits die controle op 
werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren 
wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfs-
activiteiten van de Gebruiker hierdoor niet onrede-
lijk belemmerd worden. Een dergelijke controle 
wordt door een onafhankelijke door Aanbieder ge-
selecteerde en ingeschakelde deskundige uitge-
voerd. Gebruiker is verplicht deze deskundige de in-
formatie, ondersteuning en toegang tot Iteratio en 
de Diensten te geven die redelijkerwijs nodig is om 
de deskundige in staat te stellen zijn controlerende 
taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhanke-
lijke deskundige zal een samenvattende notitie op-
stellen waaruit zijn bevindingen blijken met betrek-
king tot de controle van de door Gebruiker 
afgegeven rapporten en de naleving door Gebruiker 
van de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, 
maar verschaft Aanbieder in geen enkel geval an-
dere informatie dan die hem bij de controle ter ken-
nis komt. De kosten van deze controle zijn voor re-
kening van Aanbieder, tenzij de controle aantoont 
dat Gebruiker de Overeenkomst en/of de Gebruiks-
voorwaarden niet naleeft, in welk geval de kosten 
voor rekening van Gebruiker zijn. 

7. Licentie 

7.1. Aanbieder verleent Gebruiker het niet-overdraag-
bare en niet-exclusieve recht om, om niet, Iteratio 
voor onbepaalde tijd enkel en alleen door Eindge-
bruikers te laten gebruiken, uitsluitend ten behoeve 
van Gebruiker zelf in het kader van haar normale be-
drijfsuitoefening en zonder het recht om sublicen-
ties te verstrekken. Gebruiker is jegens Aanbieder 
op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aanspra-
kelijk voor de gedragingen van haar Eindgebruikers. 
Alle handelingen van Eindgebruikers zijn volledig 
voor rekening en risico van Gebruiker. 

7.2. Het is Gebruiker verboden van Iteratio en/of de 
Diensten gebruik te maken of te laten maken in 
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strijd met de Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaar-
den of de toepasselijke wet- en regelgeving. In geval 
van overtreding van dit verbod is Aanbieder be-
voegd het gebruik van de Diensten en/of Iteratio 
zonder voorafgaande aankondiging te beperken of 
te beëindigen. Aanbieder is niet aansprakelijk voor 
schade die kan ontstaan als gevolg van het uitoefe-
nen van deze bevoegdheid. 

7.3. Gebruiker zal bij het gebruik van de Diensten en/of 
Iteratio op geen enkele wijze hinder of schade ver-
oorzaken of laten veroorzaken aan Aanbieder of aan 
derden. 

7.4. Gebruiker zal geen handelingen verrichten of laten 
verrichten waarvan aangenomen kan worden dat 
deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan de sys-
temen van Aanbieder of van derden. 

7.5. Gebruiker mag de Diensten en/of Iteratio (of enig 
deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, 
kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, 
verhuren of verhandelen. 

7.6. Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en de 
juistheid van de gegevens die hij of de Eindgebrui-
ker(s) gebruikt voor het gebruik van Iteratio. Gebrui-
ker zal geen illegale gegevens plaatsen of fraudu-
leuze handelingen verrichten of laten verrichten. 
Aanbieder is gerechtigd om op bevel van de rechter 
of vordering van de bevoegde autoriteiten gegevens 
van een Gebruiker of Eindgebruikers aan derden te 
verstrekken.  

7.7. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Diensten 
en/of Iteratio op een zodanige wijze te gebruiken 
dat de goede werking van de Diensten en/of Iteratio 
wordt verstoord. Indien het gebruik door Gebruiker 
van de Diensten en/of Iteratio een verstoring van de 
goede werking van de Diensten en/of Iteratio tot ge-
volg heeft, is Aanbieder gerechtigd om het gebruik 
van de Diensten en/of Iteratio door Gebruiker te be-
perken of te blokkeren totdat de verstoring is ver-
holpen. Aanbieder zal Gebruiker zo snel als redelij-
kerwijs mogelijk informeren over een dergelijke 
beperking of blokkering. 

7.8. Gebruiker draagt zorg en staat in voor het correct 
functioneren van haar eigen hard- en software in 
overeenstemming met de minimale systeemeisen 
van Aanbieder, configuratie, randapparatuur en in-
ternetverbinding indien nodig voor het gebruik van 
de Diensten en het treffen van de nodige maatrege-
len om zijn apparatuur, software en telecommunica-
tie- en internetverbindingen en/of dat van de te be-
schermen tegen virussen, computercriminaliteit en 
onrechtmatig gebruik door derden. 

7.9. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke re-
den dan ook, zal Gebruiker niet meer gerechtigd zijn 
tot toegang tot Iteratio.  

8. Bevoegdheden en verplichtingen Aanbieder 

8.1. In geval van een vermoeden van misbruik of onei-
genlijk gebruik door Gebruiker en/of een Gebruiker 

is Aanbieder bevoegd om de toegang van Gebruiker 
en/of een Gebruiker tot Iteratio zonder vooraf-
gaande aankondiging voor onbepaalde tijd te ver-
bieden, en te beperken of te blokkeren. Aanbieder 
is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als 
gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheid. 

8.2. Aanbieder is bevoegd naar eigen inzicht wijzigingen 
en verbeteringen aan te brengen in Iteratio. Aanbie-
der is niet verplicht Gebruiker hierover te informe-
ren 

9. Persoonsgegevens 

9.1. Partijen zullen de persoonsgegevens die zij in het ka-
der van de uitvoering van de Overeenkomst verkrij-
gen, verwerken in overeenstemming met de toepas-
selijke privacywetgeving, waaronder maar niet 
beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming.  

9.2. Voor zover Aanbieder een verantwoordelijke is in de 
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming, wordt verwezen naar de separaat bijgevoegde 
privacyverklaring.  

9.3. Voor zover Gebruiker en/of een Eindgebruiker met 
gebruikmaking van Iteratio persoonsgegevens ver-
werkt, is Gebruiker en/of een Eindgebruiker daar-
voor de verantwoordelijke in de zin van de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming.  

10. Ondersteuning en Onderhoud 

10.1. Gebruiker heeft recht op ondersteuning en/of on-
derhoudswerkzaamheden ten aanzien van Iteratio 
als nader gespecificeerd in dit artikel 10.  

10.2. Gebruiker zal fouten in Iteratio specifiek melden bij 
Aanbieder. Aanbieder zal zich inspannen om deze 
fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te 
brengen in Iteratio. Aanbieder staat er niet voor in 
dat Iteratio zonder onderbreking, fouten of gebre-
ken zal werken of dat alle fouten of gebreken wor-
den verbeterd. 

10.3. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van 
nieuwe versies van Iteratio. Drie maanden na het 
beschikbaar stellen van een verbeterde versie is 
Aanbieder niet meer verplicht tot het herstellen van 
eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het 
verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met 
betrekking tot een voorgaande versie. Aanbieder 
kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van 
een versie met nieuwe mogelijkheden en functies 
Gebruiker een nieuwe Overeenkomst met Aanbie-
der aangaat. Aanbieder staat er niet voor in dat elke 
nieuwe versie van Iteratio dezelfde functionaliteit 
bevat als de voorgaande versie. Aanbieder kan van 
Gebruiker verlangen dat hij zijn systeem (appara-
tuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat nood-
zakelijk is voor het goed functioneren van een 
nieuwe versie van Iteratio. 



4/5 

 

10.4. Het onderhoud van Iteratio omvat niet het herstel 
van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het 
gevolg zijn van of verband houden met: 

a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van 
Iteratio, waaronder mede wordt verstaan fouten 
in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf; 

b. wijziging van Iteratio anders dan door of namens 
Aanbieder; 

c. het gebruik van Iteratio in strijd met de daarvoor 
geldende Gebruiksvoorwaarden en/of Overeen-
komst; 

d. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomen-
heden in apparatuur of andere software dan die 
onder het onderhoud van Aanbieder valt; 

e. het nalaten van Gebruiker om Iteratio tijdig te la-
ten onderhouden; 

f. het gebruik van een oude versie van Iteratio die 
niet meer door Aanbieder wordt onderhouden; 

g. herstel van verminkte of verloren gegane gege-
vens; en/of 

h. andere niet aan Aanbieder toe te rekenen oorza-
ken. 

10.5. In het kader van het leveren van ondersteuning 
en/of onderhoud op grond van dit artikel 10 is Aan-
bieder bevoegd de gegevens van Gebruiker en/of 
Eindgebruiker als bedoeld in artikel 9, in te zien.  

11. Opschorting en ontbinding 

11.1. Onverminderd haar overige rechten is Aanbieder, 
zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is, bevoegd een of meer van 
haar verplichtingen onder de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeen-
komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

a. Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, 
aan haar – al dan niet voorlopig – surséance van 
betaling is verleend of zij anderszins het vrije be-
heer of de vrije beschikking over haar vermogen 
heeft verloren, een en ander ongeacht of die toe-
stand onherroepelijk is; 

b. Gebruiker buiten faillissement of surséance haar 
schuldeisers een akkoord heeft aangeboden; 

c. Gebruiker is opgehouden te bestaan of is ontbon-
den; 

d. Gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de nako-
ming van een of meer van de verplichtingen uit 
deze Overeenkomst, daarvoor in gebreke wordt 
gesteld en de bedoelde toerekenbare tekortko-
ming niet binnen een redelijke termijn, welke in 
geen geval langer zal zijn dan dertig dagen na ont-
vangst van de ingebrekestelling, is hersteld; 

e. op zaken van Gebruiker executoriaal beslag is ge-
legd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen 
een maand na de datum van de beslaglegging is 
opgeheven. 

11.2. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van 
de Overeenkomst door Aanbieder is zij niet gehou-
den tot enige schadevergoeding en zijn al haar vor-
deringen op Gebruiker onmiddellijk en geheel opeis-
baar. 

11.3. De artikelen 6 (Intellectueel eigendom) en 14 (Toe-
passelijk recht en geschillenbeslechting) blijven naar 
hun aard van toepassing na beëindiging van de Over-
eenkomst. 

12. Overmacht 

12.1. In geval van overmacht is Aanbieder bevoegd de na-
koming van haar verbintenis of een gedeelte daar-
van op te schorten en kan Gebruiker geen nakoming 
of schadevergoeding vorderen. 

12.2. Als de periode van overmacht langer duurt dan een 
maand, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot scha-
devergoeding gehouden te zijn, met dien verstande 
dat indien Aanbieder haar verbintenis voor of na het 
intreden van de overmacht gedeeltelijk is nageko-
men, zij steeds recht heeft op een evenredig deel 
van de verschuldigde vergoeding. 

13. Aansprakelijkheid  

13.1. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend 
recht zich hiertegen verzetten, is Aanbieder niet 
aansprakelijk voor enige schade die door Gebruiker 
en/of derden en/of Eindgebruikers wordt geleden in 
het kader van het gebruik van Iteratio. 

13.2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Iteratio en 
de door Aanbieder geleverde Diensten de uiterste 
zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van 
fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte 
daarvan, niet worden ingestaan. Aanbieder is voor 
dergelijke fouten of onvolledigheden op geen en-
kele wijze aansprakelijk. 

13.3. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige 
schade van welke aard ook verband houdende met 
(a) het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig be-
schikbaar zijn van Iteratio, en (b) met het (niet) func-
tioneren van software, programmatuur en/of inter-
netverbinding van Gebruiker, Eindgebruiker, 
Aanbieder of van derden. 

13.4. Indien ondanks het bepaalde in artikelen 13.1, 13.2 
en 13.3 sprake is van aansprakelijkheid zijdens de 
Aanbieder, en behoudens voor zover bepalingen van 
dwingend recht zich hiertegen verzetten, is de totale 
aansprakelijkheid van Aanbieder uit welken hoofde 
ook voor schade die door Gebruiker en/of derden 
en/of Eindgebruikers wordt geleden beperkt tot het 
maximumbedrag waarvoor zij verzekerd is. Op ver-
zoek kan Aanbieder de Gebruiker hierover nader in-
formeren. 

13.5. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Aan-
bieder voor Diensten die zij van derden heeft be-
trokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden 
jegens Aanbieder. 
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13.6. Aanbieder is uitsluitend gehouden tot vergoeding 
van schade aan personen en aan zaken als omschre-
ven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijk-
heidsverzekering. Aanbieder is dus onder meer niet 
aansprakelijk voor (en Gebruiker dient zich te verze-
keren tegen) gevolgschade, bedrijfsschade, stagna-
tieschade, schade als gevolg van verminking, vernie-
tiging, diefstal of verlies van gegevens, schade als 
gevolg van wijziging van gegevens door niet-Gebrui-
kers, schade als gevolg van ongeautoriseerde toe-
gang tot Iteratio, gederfde winst, gemiste besparin-
gen, schade als gevolg van aanspraken van 
Eindgebruikers van Gebruiker, schade als gevolg van 
aanspraken van Gebruiker of derden met betrekking 
tot (gebrekkige) zaken die zijn gegenereerd met ge-
bruikmaking van Iteratio, verlies van klanten, ver-
minderde goodwill en reputatieschade en overige 
vormen van indirecte schade. 

13.7. Voor zover nakoming door Aanbieder niet blijvend 
onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Aan-
bieder wegens een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een verbintenis slechts indien Gebrui-
ker Aanbieder onverwijld in gebreke heeft gesteld 
onder nauwkeurige opgave van de aard van de te-
kortkoming en daarbij een redelijke termijn voor 
herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Aan-
bieder ook na verloop van die termijn toerekenbaar 
tekort blijft schieten in de nakoming van haar ver-
bintenis. 

13.8. Gebruiker vrijwaart Aanbieder tegen iedere aan-
spraak van een derde jegens Aanbieder met betrek-
king tot door Aanbieder geleverde of te leveren 
Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt 
tot aanspraken van derden in verband met een te-
kortkoming van Gebruiker en/of haar Eindgebrui-
kers in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden 
en/of de Overeenkomst. Gebruiker dient de rede-
lijke kosten van verweer tegen aanspraken van der-
den aan Aanbieder te vergoeden. 

14. Diversen  

14.1. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Aanbieder zijn ingevolge artikel 3:83 lid 2 van 
het Burgerlijk Wetboek rechten uit hoofde van of in 
verband met de Overeenkomst en de Gebruiksvoor-
waarden goederenrechtelijk onoverdraagbaar en 
niet te bezwaren en kunnen rechten of verplichtin-
gen uit hoofde van de Overeenkomst en de Ge-
bruiksvoorwaarden op geen enkele wijze worden 
overgedragen.  

14.2. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden 
of een Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar 
is of wordt, blijven Partijen aan de overige bepa-
lingen gebonden. In dat geval vervangen Partijen de 
ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door bepa-
lingen die wel geldig en afdwingbaar zijn en die met 
het oog op de aard en strekking van deze Gebruiks-
voorwaarden en de Overeenkomst, voor zo veel als 

mogelijk, eenzelfde werking hebben als de ongel-
dige of niet-afdwingbare bepaling.  

14.3. Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een 
recht of rechtsmiddel onder deze Gebruiksvoor-
waarden en/of de Overeenkomst door een Partij 
staat niet in de weg aan een andere of nadere uitoe-
fening van dat recht of rechtsmiddel of de uitoefe-
ning van een ander recht of rechtsmiddel. Een af-
stand van recht ter zake van een schending van het 
bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de 
Overeenkomst door een Partij geldt niet als een af-
stand van recht ter zake van een opvolgende schen-
ding van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Over-
eenkomst. 

15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

15.1. Op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden 
is Nederlands recht van toepassing en de Overeen-
komst en deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden 
uitgelegd volgens Nederlands recht. 

15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of opkomen in 
verband met de Overeenkomst en/of de Gebruiks-
voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechtbank te Utrecht. 

16. Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden 

16.1. Aanbieder is te allen tijde bevoegd deze Gebruiks-
voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie 
van de Gebruiksvoorwaarden staat op 
https://www.synbiosys.alterra.nl/iteratio . Het is 
de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze 
website daartoe te controleren. Aanbieder zal bij 
iedere wijziging van de Gebruiksvoorwaarden de 
Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Gebruiker 
heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van de wijzigingen het recht de Over-
eenkomst op te zeggen tegen de in de kennisgeving 
genoemde ingangsdatum, bij gebreke waarvan Ge-
bruiker geacht wordt te hebben ingestemd met de 
wijzigingen. 

 


