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GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSITE STICHTING DIGITAAL ERFGOED NEDERLAND /
DEN KENNISINSTITUUT CULTUUR & DIGITALISERING
Wij raden u aan om deze gebruikersvoorwaarden goed door te lezen voordat u onze website
gebruikt. Deze voorwaarden informeren je over de regels die voor het gebruik van onze
website gelden.

1

Wie wij zijn en hoe je contact met ons kan opnemen

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering is de naam waaronder wij, de Stichting
Digitaal Erfgoed Nederland (KvK-nummer 34111121), onze doelstelling verwezenlijken. Wij
hebben als stichting geen winstoogmerk en ons doel is de toegankelijkheid van het
Nederlandse culturele erfgoed door middel van digitale ontsluiting te bevorderen en de
desbetreffende sector te professionaliseren zodat dit erfgoed steeds beter digitaal
toegankelijk wordt.
Wij bieden in het kader van onze doelstelling allerlei diensten aan. Onze dienstverlening
bestaat onder andere uit het geven van algemeen of op maat advies, het verzorgen van
opleidingen, trainingen en een managementprogramma, het organiseren van lezingen en
conferenties, en het verstrekken van informatie in nieuwsbrieven, e-mails en in
persoonlijke contacten, tijdens bijeenkomsten en via onze website (www.den.nl).
Als je contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE ’s-Gravenhage
Postbus 90407
2509 LK ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer: 070-314 03 24 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Website: www.den.nl
E-mailadres: den@den.nl

2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Wanneer je onze website gebruikt, ga je akkoord met deze voorwaarden om de website
dienovereenkomstig te gebruiken. Als je niet met deze voorwaarden instemt, kun je geen
gebruik van deze website maken.

3

Welke andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn?

Deze gebruiksvoorwaarden refereren naar andere voorwaarden, die van toepassing
kunnen zijn, wanneer je onze site gebruikt:
‐ Onze privacyverklaring: https://www.den.nl/over-ons/privacy
‐ Onze cookie policy: https://www.den.nl/over-ons/cookies
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Als je goederen of diensten via onze website bestelt, zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing: https://www.den.nl/over-ons/algemene-voorwaarden

4

Wijziging van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden zo nu en dan wijzigen. Wij raden je derhalve aan om bij elk
bezoek van onze website deze voorwaarden te checken, zodat je op de hoogte bent van
eventuele wijzigingen.

5

Wijziging en aanpassingen aan onze website

Houd er rekening mee dat wij regelmatig veranderingen op onze website aanbrengen om
je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

6

Bereikbaarheid van onze website

Onze website is gratis toegankelijk.
Wij kunnen niet garanderen dat onze website en de inhoud daarvan altijd beschikbaar is.
Het kan zijn dat wij de toegankelijkheid tijdelijk of blijvend blokkeren vanwege onderhoud
of andere redenen. Waar mogelijk zullen wij dit van tevoren op de website vermelden.
Je bent verantwoordelijk voor kennisname van deze en andere door ons gehanteerde
voorwaarden door personen die via jouw website of internetverbinding onze website
bezoeken en dat zij in overeenstemming met die voorwaarden gebruik van onze website
en producten maken.

7

Overdracht van rechten en verplichtingen

Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden aan een ander
overdragen. Wij zullen op onze website of aan jou persoonlijk melden wanneer dit het
geval is.

8

Op welke gebruikers richt deze website zich?

Onze content is gericht op gebruikers in Nederland. Wij kunnen niet garanderen dat de
inhoud van onze website geschikt is voor gebruikers uit andere landen.

9

Veilig gebruik van uw account

Het kan zijn dat onze website je de mogelijkheid biedt om een account aan te maken. In
dat geval zullen wij je voorzien van inloggegevens. Het is van essentieel belang dat je die
gegevens niet met anderen deelt. Wij hebben het recht om jouw inloggegevens buiten
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werking te stellen, wanneer wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat je handelt in strijd
met deze voorwaarden.

10

Hoe je het materiaal op deze website mag gebruiken

Wij zijn de rechthebbende van of hebben een licentie voor het intellectuele eigendom van
onze website en het materiaal dat daarop is geplaatst. Deze werken worden beschermd
door wereldwijde copyright wetgeving. Alle rechten zijn beschermd.
Je mag eenmalig een kopie van deze website uitprinten, onderdelen daarvan downloaden
voor jouw eigen persoonlijke gebruik. Tevens mag je anderen in jouw organisatie wijzen
op onze website en de inhoud daarvan.
Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan, mag je de gedownloade of geprinte inhoud van
onze website niet aanpassen of gebruik maken van de daarop gepubliceerde
afbeeldingen, foto’s, video, audio of werken.
Je moet er te allen tijde voor zorgdragen dat er bronvermelding plaatsvindt ten aanzien
van de rechthebbende op inhoud van de website of wanneer je materiaal van anderen op
onze website plaatst.
Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming commercieel gebruik te maken van
de inhoud van onze website.
Wij kunnen je verdere toegang tot de website ontzeggen, wanneer bovenstaande niet
wordt nageleefd. Wanneer wij daarom verzoeken, ben je verplicht om de relevante
materialen aan ons te retourneren, te vernietigen of te wissen.

11

Juistheid van de informatie op onze website

De inhoud van onze website heeft een algemeen informatief karakter. Het is niet bedoeld
als een advies waarop je kunt vertrouwen. Wij raden je aan om eerst professioneel advies
in te winnen voordat je op basis van de inhoud van onze website handelt of beslist niet te
handelen.
Alhoewel wij ons best doen om de website up to date te houden, kunnen wij niet
garanderen dat de inhoud daarvan compleet of volledig is.

12

Verantwoordelijkheid voor de websites waarnaar wij verwijzen of linken

Het kan zijn dat wij naar een website van een ander verwijzen of dat je via een link op onze
website daar terecht komt. Wij doen dit slechts om je te informeren. Je kunt hieruit niet
afleiden dat wij met (de inhoud van) de website van die ander instemmen of daarvoor
verantwoordelijk zijn. Wij hebben namelijk geen controle over die website.
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13

Content van andere gebruikers

Deze website kan informatie bevatten van andere gebruikers, bijvoorbeeld door geüploade
informatie en materialen of zienswijzen. Deze informatie en materialen zijn niet door ons
gecontroleerd. De zienswijzen van deze gebruikers zijn niet onze meningen of waarden.

14

Hoe kan ik klagen over content van anderen?

Wij nodigen je uit om contact met ons op te nemen wanneer je een klacht hebt over de
content van anderen op deze website (zie onze contactgegevens hierboven).

15

Onze aansprakelijkheid voor door u geleden schade

Ongeacht of je een consument of zakelijk gebruiker bent:
‐ Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit daar waar dit wettelijk niet is
toegestaan; en
‐ Voor wat betreft de aansprakelijkheid voor door ons geleverde producten verwijzen
wij naar onze algemene voorwaarden, gepubliceerd op onze website.
In het geval je een zakelijk gebruiker bent:
‐ wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit of verband
houdt met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze website; of
‐ het gebruik of het baseren op de inhoud van onze website.
In het geval je een consument bent:
‐ wij wijzen je erop dat wij deze website alleen ter beschikking stellen voor
persoonlijk gebruik. Je gaat er mee akkoord dat je de website niet voor zakelijke
doeleinden mag gebruiken en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor daaraan
gerelateerde schade.
‐ Wanneer door ons aan jou verstrekt digitaal materiaal schade aan een apparaat of
software veroorzaakt zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, behoudens daar waar wij
deze aansprakelijkheid wettelijk niet mogen uitsluiten.

16

Hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen jouw persoonsgegevens gebruiken en verwerken in overeenstemming met onze
privacy verklaring, die op onze website gepubliceerd is.

17

Uploaden van content naar onze website

In het geval wij je de mogelijkheid bieden om content naar onze website te uploaden of
om daar in contact te komen met andere gebruikers, moet je je gedragen in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de rechten van derden
respecteren. Het is niet toegestaan om via onze website informatie op te slaan of te
verspreiden, die schadelijk, smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
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Je bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor alle schade die als gevolg van het
uploaden van content naar onze website ontstaat.
De content die je naar onze site uploadt zullen wij als niet vertrouwelijk of aan iemand
toebehorend beschouwen en je draagt er zorg voor dat hiermee eventuele rechten van
derden niet worden geschaad. Daar waar jij rechthebbende bent in de door jou geüploade
content, verstrek jij ons een licentie om deze te gebruiken, op te slaan en te
vermenigvuldigen en aan derden ter beschikking te stellen.
Wij behouden ons het recht voor om
‐ jouw identiteit en gegevens te verstrekken aan een derde, die van mening is dat de
door jou geposte of geüploade content een inbreuk op zijn of haar intellectueel
eigendom- of privacyrechten maakt; en
‐ jouw bijdrage aan onze website te verwijderen wanneer wij vinden dat deze in
strijd is met deze voorwaarden of om enige andere ons moverende reden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen en bewaren van jouw content.

18

Virussen en schadelijke software

Wij kunnen niet garanderen dat onze website geen virussen, bugs of anderszins
schadelijke software bevat.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste software tegen virussen en
anderszins schadelijke software.
Het is je niet toegestaan om
‐ op onze website of via onze website virussen en andere schadelijke software te
introduceren en te verspreiden;
‐ op onze website ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of op de server waarop
onze website draait of enige andere server, computer of database die daarmee in
verbinding staat; of
‐ onze website aan te vallen.
Wij zullen in voorkomende gevallen hiervan aangifte doen en samenwerken met de
daartoe bevoegde instanties om jouw identiteit te achterhalen en die – wanneer bij ons
bekend – aan deze instanties verstrekken. Jouw toegang tot onze website zal dan worden
geblokkeerd.

19

Wanneer mag ik linken naar de website?

Je mag naar onze website linken, wanneer je dat op een eerlijke, redelijke en legale manier
doet en het op geen enkele wijze onze reputatie aantast of misbruikt.
Het is niet toegestaan
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‐

‐

de suggestie te wekken dat wij op enigerlei wijze aan u verbonden zijn of
instemmen met uw activiteiten, zienswijze(n) of website, wanneer dat niet het
geval is; en
onze website te framen op enige andere website.

Wij mogen op ieder moment onze toestemming om te linken intrekken of de voorwaarden
daaromtrent veranderen.

20

Gebruik van onze handelsnamen en -merken

Het is niet toegestaan om onze handelsnamen en -merken zonder onze voorafgaande
toestemming te gebruiken.

21

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de inhoud, totstandkoming en gevolgen van deze voorwaarden is het Nederlands recht
van toepassing. Onverminderd ons recht om een geschil voor te leggen aan een rechter
aan wie op grond van de wet bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou
toekomen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, in het
bijzonder in eerste instantie aan de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats, tenzij de
wet anders voorschrijft.
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