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Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik
van de Software geleverd door Connectis. In deze voorwaarden
verklaart u onder andere:




Dat u geen onjuiste informatie verschaft en Connectis
direct op de hoogte stelt van wijzigingen;
Dat u handelt namens en conform de procedures van uw
bedrijf, werkgever en/of opdrachtgever;
Dat u uw e-mailadres en overige authenticatiemiddelen als
strikt persoonlijk behandelt.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat
uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de
Software. Indien u enig gebruik maakt van de Software of het
hokje "Ja, ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden" tijdens
het registratieproces aanvinkt, aanvaardt u gebonden te zijn
aan deze Gebruiksvoorwaarden, en wordt u aangemerkt als
Gebruiker (zoals gedefinieerd in Artikel 7 -)
Artikel 1 - Software
1.1. Connectis stelt de Software aan Klanten beschikbaar ten
behoeve van haar medewerkers, en sluit daarvoor met Klant
een Overeenkomst. Op basis van die Overeenkomst kan Klant
medewerkers in staat stellen om als Gebruiker gebruik te
maken van deze Software. Gebruiker verklaart hierbij aldus
aangewezen te zijn door Klant om gebruik te maken van de
Software, onder de hierin genoemd voorwaarden.
Artikel 2 - Registratie voor gebruik van de Software
2.1. Om gebruik te kunnen maken van de Software als
Gebruiker, dient Gebruiker een e-mailadres op te geven.
2.2. Gebruiker garandeert dat de (persoons)gegevens die hij
heeft ingevuld bij de registratie, waaronder in ieder geval het
e-mailadres
begrepen,
te
allen
tijde
compleet,
waarheidsgetrouw en up-to-date zijn. Het is niet toegestaan
zich als Gebruiker te registreren op naam van een ander of met
een e-mailadres van een ander, en/of valse gegevens te
verstrekken.
2.3. Het opgegeven e-mailadres dient persoonlijk te zijn en
Klant staat er voor in dat dit e-mailadres niet door anderen dan
zichzelf gebruikt kan worden. Gebruiker staat er voor in dat
toegang tot dit e-mailadres door haar strikt vertrouwelijk
wordt houden en dat dit e-mailadres met bekwame zorg wordt
gebruikt. Gebruik van het opgegeven e-mailadres is volledig
voor risico en verantwoordelijkheid van Gebruiker. Gebruiker
vrijwaart Connectis tegen iedere claim, procedure, verlies of
schade gebaseerd op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd
gebruik van dit e-mailadres. Zodra Gebruiker weet, of redenen
heeft om te veronderstellen, dat (toegang tot of gebruik van)
dit e-mailadres in de handen is gevallen van (een) onbevoegd
persoon(en), dient Gebruiker Connectis daarvan op de hoogte
te stellen, onverminderd de verplichting van Gebruiker om zelf
direct effectieve maatregelen te nemen.
2.4. Gebruiker dient aan Connectis tijdig juiste en volledige
informatie aan te leveren, indien Connectis daarom verzoekt.
2.5. Indien de Gebruiker niet tijdig, dan wel onjuiste en/of
onvolledige informatie verstrekt, dan kan dit niet aan de
Connectis worden toegerekend, tenzij de Connectis wist of
behoorde te weten dat er sprake is van onjuiste en/of

onvolledige informatie en de Connectis deze informatie
niettemin heeft verwerkt. Gebruiker staat aldus in voor de door
haar verstrekte informatie.
2.6. Connectis behoudt zich het recht voor de
registratieprocedure te veranderen indien zij dit noodzakelijk
acht in het belang van het functioneren van de Software.
Artikel 3 - Gebruik van de Software
3.1. De Gebruiker vrijwaart Connectis tegen iedere aanspraak
van derden, welke verband houdt met niet complete, niet
waarheidsgetrouwe
en/of
niet
up-to-date
zijnde
(persoons)gegevens.
3.2. Door gebruik te maken van de Software garandeert de
Gebruiker dat:
i) zij bevoegd is gebruik te maken van de Software, in
overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden;
ii) Klant een Overeenkomst heeft gesloten met Connectis
voor het gebruik van de Software;
iii) zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of
andere software zal gebruiken, die schade kunnen
toebrengen aan de Software, de Software ontoegankelijk
kunnen maken of bedoeld zijn om technische
beschermingsmaatregelen te omzeilen;
iv) zij geen handelingen zal verrichten die een onredelijk
en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur
van de Software en/of de functionaliteit van de Software
belemmeren; en/of
v) zij geen applicaties zal gebruiken die de Software
monitoren, manipuleren en/of (delen van) de Software
kopiëren of langs geautomatiseerde weg substantiële
hoeveelheden data via de Software opvragen of
toezenden;
vi) zij direct alle relevante mutaties door zal geven aan de
Connectis, en trekt direct daaraan gerelateerde
authenticatiemiddelen en machtigingen in of blokkeert
deze. Indien ten aanzien van een authenticatiemiddel
en/of een machtiging sprake is van onbevoegd of
anderszins onjuist gebruik, of indien dit wordt vermoed,
doet de Gebruiker direct na kennisname melding van aan
de betreffende Middelenuitgever, dan wel trekt de
Gebruiker de registratie van de betreffende machtiging
in.
3.3. Gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren van en
gebruik maken van apparatuur ten behoeve van de Software,
zoals een computer en internetverbinding die voldoen aan de
functionele en technische vereisten voor gebruik van de
Software. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van
Gebruiker (c.q. Klant). Het gebruik van de Software, alsmede het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen om toegang
te krijgen tot en gebruik te maken van de Software, is voor
rekening en risico van de Gebruiker.
3.4. Gebruiker draagt zorg voor de adequate beveiliging van
de netwerkverbindingen en de systemen die onder haar
verantwoordelijkheid vallen en door haar worden gebruikt in
het kader van de Software.
Artikel 4 - Privacy
4.1. De Gebruiker zal gedurende het gebruik van de Software,
(persoons-)gegevens verstrekken aan Connectis. Deze
(persoons-)gegevens zullen worden verwerkt conform het
privacy beleid (link.connectis.nl/2013P2) van Connectis en de
Wet bescherming persoonsgegevens.
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Artikel 5 - Beëindiging
5.1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het
gebruik van de Software te stoppen.
5.2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Connectis
ten beschikking staan, is Connectis te allen tijde zonder opgave
van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de
activiteiten van Gebruiker in verband met de Software
(tijdelijk) te beperken, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, een
waarschuwing te doen uitgaan, de Software te beëindigen of te
weigeren om de Software aan de Gebruiker te verlenen, in het
bijzonder - maar niet daartoe beperkt – indien Gebruiker
handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, of om rechten
en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen
aan een derde in overeenstemming met de Algemene
Voorwaarden. Connectis zal hiervoor op geen enkele wijze
aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens de Gebruiker.
Artikel 6 - Overig
6.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze
Gebruiksvoorwaarden,
welke
als
bijlage
aan
deze
Gebruiksvoorwaarden zijn gehecht. De artikelen 3 t/m 12 zijn
van overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen
Gebruiker en Connectis en deze Gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker verklaart hierbij de Algemene Voorwaarden te
hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te zijn. In
het geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de
Algemene Voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden hebben
de laatste voorrang.
6.2. De Gebruiksvoorwaarden eHerkenning, opgesteld door
het Ministerie van Economische Zaken, zijn ook van toepassing.
Deze Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang boven de
Gebruiksvoorwaarden eHerkenning (link.connectis.nl/2013B31),
ook in het geval van eventuele tegenstrijdigheden.
6.3. Afwijkingen
en
aanvullingen
van
deze
Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen Gebruiker en Connectis zijn overeengekomen, onverlet
het recht van Connectis om te allen tijde de
Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6.4. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden
nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. In
dat geval zullen Connectis en Gebruiker in overleg treden met
als doel de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door
nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht
wordt genomen.
6.5. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op de
Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de
Software onder aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien een
wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de
Gebruiker op significante wijze beïnvloedt, zal Connectis de
Gebruiker hiervan door middel van een e-mail aan de Gebruiker
op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk
zichtbaar aankondigen bij gebruik van de Software.
6.6. Indien de Gebruiker het gebruik van de Software voortzet
na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden,
accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde
Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet
instemt
met
de
gewijzigde
of
aangevulde
Gebruiksvoorwaarden, is haar enige mogelijkheid om de
Software niet meer te gebruiken. Connectis raadt de Gebruiker

dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te
raadplegen.
6.7. Onverminderd eventueel voor Connectis bestaande
wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen
Gebruiker en Connectis voor het gebruik van de Website en de
Software te bewaren, is Connectis niet verplicht om een
eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker
toegankelijk te houden.
Artikel 7 - Definities
7.1. In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende
begrippen, steeds met hoofdletters geschreven, de volgende
betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden
gebruikt:
i) Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van
Connectis, beschikbaar op link.connectis.nl/2013A0;
ii) Connectis: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Connected Information Systems B.V.,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24444001;
iii) Gebruiker: de medewerker van Klant die gebruik maakt
van de Software;
iv) Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van
Connectis, beschikbaar op link.connectis.nl/2013G0;
v) Klant: de partij met wie Connectis de Overeenkomst heeft
gesloten;
vi) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en
Connectis, op basis waarvan Klant diens medewerkers
gebruik mag laten maken van de Software als Gebruikers,
op basis van deze Gebruiksvoorwaarden;
vii) Software: de online vertrouwens- en identificatiesoftware
van Connectis welke door haar via de online voor gebruik
ter beschikking gestelde software (“SaaS”) wordt
aangeboden;
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