GEBRUIKSVOORWAARDEN REVIT FILES
Pipelife Nederland B.V.

Versie 1.0 NL. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 25 april 2017.
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Definities
Gebruiker: de persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die
overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden gebruik maakt van Revit Files die Pipelife ter
beschikking heeft gesteld dan wel de Revit Files die eigendom zijn van Pipelife. Consumenten
vallen uitdrukkelijk niet onder dit begrip.
Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden voor de Revit Files.
Pipelife: de besloten vennootschap Pipelife Nederland B.V.
Revit Files: de bestanden met een .RVT of .RFA bestandsextensie die door Pipelife
beschikbaar worden gesteld ten behoeve van gebruik in een Building Information Modelingprogramma (BIM).
Algemeen
De Gebruiker verklaart deze Gebruiksvoorwaarden voor gelezen en akkoord door zich te
registreren op de website van Pipelife en/of door het installeren en/of het gebruik van de Revit
Files.
Deze Gebruiksvoorwaarden binden alle Gebruikers en degenen aan wie de Gebruikers de
Revit Files ter beschikking stellen, of openbaren.
Indien de Gebruiker niet gebonden wenst te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden dan dient hij
alle gebruik van de Revit Files te staken en gestaakt te houden en alle (digitale en/of fysieke)
kopieën daarvan te vernietigen of permanent te wissen.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in te zien en te downloaden op 360.pipelife.com/.
Gebruiksrecht, beoogd gebruik en beëindiging gebruiksrecht
Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Pipelife de Gebruiker een
kosteloos, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht om de Revit
Files te downloaden via de aan de Gebruiker per e-mail ter beschikking gestelde download
link en te installeren en gebruiken voor het beoogd gebruik voor en binnen de eigen
onderneming van Gebruiker. Onder de eigen onderneming wordt niet begrepen eventuele
dochterondernemingen van de Gebruiker of aan Gebruiker gelieerde vennootschappen en/of
ondernemingen.
Het beoogd gebruik van een Revit File staat in de Revit File omschreven.
Het is de Gebruiker niet toegestaan één of meerdere kopieën van de Revit Files te maken
behoudens voorafgaande toestemming van Pipelife.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om enige product-, merk- of andere aanduidingen van
Pipelife op of in de Revit Files te verwijderen en/of te wijzigen.
De Gebruiker kan geen rechten aan het gebruik van de Revit File ontlenen anders dan in deze
Gebruiksvoorwaarden staat beschreven.
Zonder schadeplichtig te zijn jegens Gebruiker, heeft Pipelife het recht om het gebruiksrecht
zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te allen tijde en voor elke reden geheel of gedeeltelijk,
tijdelijk of permanent te beperken, of te beëindigen. Pipelife zal de Gebruiker hiervan zo veel
mogelijk op voorhand via e-mail informeren.
Op het moment dat het gebruiksrecht om welke reden dan ook eindigt is de Gebruiker
verplicht om:
a. onmiddellijk alle gebruik van de Revit Files te staken en gestaakt te houden;
b. onmiddellijk de Revit Files definitief van zijn computersystemen te wissen en alle
kopieën van de Revit Files op verzoek van Pipelife of te retourneren. De Gebruiker is
verplicht om aan te tonen en te bevestigen dat de Revit Files definitief zijn gewist,
vernietigd en/of geretourneerd.
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Verplichtingen Gebruiker
Alvorens de Revit Files te mogen downloaden, installeren en gebruiken, dient de Gebruiker
zich te registreren bij Pipelife overeenkomstig de registratieprocedure op 360.pipelife.com/
met een geldig en correct e-mailadres.
4.2
De Gebruiker is verplicht om de Revit Files conform de instructies te installeren. Alvorens de
Revit Files kunnen worden gedownload, dient de Gebruiker zich akkoord te verklaren met
deze Gebruiksvoorwaarden op de wijze zoals aangegeven door Pipelife.
4.3
De Gebruiker is verplicht om regelmatig te controleren of er updates voor de Revit Files bij
Pipelife beschikbaar zijn.
4.4
De Gebruiker is verplicht om altijd de laatst beschikbare versie van de Revit File te installeren
en te gebruiken, tenzij Pipelife anders heeft aangegeven. Met het gebruik van de laatste
versie van de Revit Files kan onder andere zoveel mogelijk worden voorkomen dat wordt
gewerkt met bestanden die fouten bevatten dan wel om te voorkomen dat wordt gewerkt met
producten die Pipelife niet langer aanbiedt.
4.5
De Gebruiker zal haar werknemers die gebruik gaan maken van de Revit Files bij Pipelife
registreren door een e-mail met de contactgegevens van deze werknemers (telefoonnummer
en e-mailadres) te sturen naar: info@pipelife.nl.
4.6
De Gebruiker zal haar werknemers schriftelijk informeren dat deze Gebruiksvoorwaarden van
toepassing zijn en dat haar werknemers daaraan gehouden zijn.
4.7
Het is de Gebruiker niet toegestaan om zelf of door derden reparaties, wijzigingen en/of
aanpassingen aan de Revit Files te laten verrichten. Indien zij dat toch doet, vervalt ieder recht
op garantie of onderhoud.
4.8
De Gebruiker is verplicht om alle fouten, gebreken en/of onvolkomenheden in de Revit Files
onmiddellijk te melden bij Pipelife.
4.9
De Gebruiker erkent en aanvaart dat Pipelife geen inzicht, controle en betrokkenheid, van
welke aard dan ook, heeft bij het gebruik van de Revit Files door de Gebruiker.
4.10
Gebruiker garandeert dat hij alle instructies en aanwijzingen van Pipelife volledig opvolgt en
alle toepasselijke standaarden en wet- en regelgeving naleeft bij het gebruik. De Gebruiker
erkent en aanvaart dat de gekozen aanleg van de installatie en eventuele connectie
mogelijkheden in strijd kunnen zijn met toepasselijke (lokale) regelgeving. De Gebruiker is
verplicht te allen tijde te controleren of er sprake is van strijdigheid met toepasselijke (lokale)
regelgeving en in voorkomend geval het ontwerp dat voortvloeit uit het gebruik van de Revit
Files overeenkomstig aan te passen.
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Rechten en verplichtingen Pipelife
Op Pipelife rust enkel een inspanningsverbintenis. Pipelife spant zich in om de accuraatheid
van hetgeen in de Revit Files is vervat. Pipelife garandeert niet dat de Revit Files geschikt zijn
voor het beoogd gebruik door de Gebruiker. Pipelife stelt de Revit Files ‘as is’ (dus met alle
mogelijke fouten, gebreken en onvolkomenheden) ter beschikking.
Pipelife heeft het recht om de Revit Files naar eigen inzicht aan te passen, up te daten en/of te
wijzigen. Alle aanpassingen, updates en wijzigingen van Revit Files zullen uitsluitend onder
dezelfde voorwaarden als in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, ter beschikking
worden gesteld.
Pipelife staat er niet voor in dat de Revit Files zonder onderbreking, fouten of gebreken zullen
werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
Pipelife spant zich zin om fouten, gebreken en onvolkomenheden in de Revit Files zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk voor Pipelife, kosteloos te herstellen.
Pipelife zal de Gebruiker zo veel mogelijk voorafgaand informeren dat nieuwe versies en/of
updates van de Revit Files beschikbaar komen.
Pipelife is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
Pipelife is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de
correctheid van de informatie en/of data, die voor of in combinatie met de Revit Files door de
Gebruiker wordt gebruikt en/of verwerkt en/of omgezet.
Aansprakelijkheid
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Pipelife sluit haar aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade (van welke aard dan ook)
inzake het installeren, het gebruik en/of de toepassing van de Revit Files (in de breedste zin
des woords) door de Gebruiker, tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan uit.
Pipelife sluit haar aansprakelijkheid voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens
materiële beschadiging van zaken tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan uit. Mocht
Pipelife desondanks aansprakelijk zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
dat de verzekeraar van Pipelife in het gegeven geval uitkeert.
De in lid 2 en 3 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor of ten gunste
van alle aan Pipelife gelieerde vennootschappen.
Gebruiker vrijwaart Pipelife en de aan Pipelife gelieerde vennootschappen voor alle schade en
kosten (tevens inhoudende de juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband staan met
het installeren, gebruik en/of toepassing van de Revit Files door de Gebruiker.
De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in het geval er
sprake is van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid.
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Vertrouwelijke informatie
De Revit Files en alle door Pipelife ter beschikking gestelde informatie zijn aan te merken als
vertrouwelijke informatie (hierna: “Vertrouwelijke Informatie”). Gebruiker is verplicht om
Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Vertrouwelijke Informatie mag niet
aan derden ter beschikking worden gesteld en/of geopenbaard behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Pipelife. Onder derden worden ook begrepen de
dochtervennootschappen van Gebruiker, aan Gebruiker gelieerde vennootschappen en/of
directe of indirecte aandeelhouders.
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Intellectuele Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op de Revit Files, of hetgeen Pipelife voor het overige
aan de Gebruiker ter beschikking stelt (zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,
voorbereidend materiaal), berusten uitsluitend bij Pipelife, diens licentiegevers of
toeleveranciers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht bij deze
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiker zal Pipelife zoveel mogelijk bijstaan en hulp verlenen indien Pipelife haar
intellectuele eigendomsrechten wil handhaven of indien Pipelife door derden wordt
aangesproken op een (mogelijke) inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.
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Wijzigingen
Pipelife heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gebruikers worden
hierover geïnformeerd op het e-mailadres dat zij aan Pipelife ter beschikking hebben gesteld.
Indien Gebruikers niet instemmen met de wijzigingen, dienen zij het gebruik van de Revit Files
per datum dat de wijzigingen in werking treden te staken en de Revit Files te wissen van haar
computersystemen.
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Persoonsgegevens en privacy
Pipelife verzamelt en verwerkt NAW-gegevens, het IP-adres, het telefoonnummer en het emailadres van de Gebruiker en de NAW-gegevens, het telefoonnummer en het e-mailadres
van het bedrijf waarvoor Gebruiker handelt. Gebruiker geeft Pipelife toestemming voor deze
verwerking.
Pipelife neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies of
onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens tegen te gaan een en ander conform de
bij haar geldende privacy verklaring.
Onverminderd hetgeen in de privacy verklaring van Pipelife staat vermeld, zullen de
persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
1.
het beschikbaar stellen van een download link;
2.
het doorgeven van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden;
3.
communicatie, waaronder mede informeren en adviseren valt;
4.
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
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het voorkomen van misbruik van de Revit Files dan wel de door Pipelife
beschikbaar gestelde informatie;
6.
het versturen van algemeen nieuws gerelateerd aan Pipelife en de door haar
aangeboden diensten. Nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd, zijn
voorzien van een mogelijkheid voor de Gebruiker om zich uit te schrijven (opt-out
regeling).
De persoonsgegevens worden enkel gedeeld met aan Pipelife gelieerde vennootschappen
voor de hierboven omschreven doeleinden. De persoonsgegevens worden niet met anderen
gedeeld, tenzij hiertoe een wettelijke plicht bestaat of de Gebruiker daarvoor toestemming
heeft gegeven.
De Gebruiker kan Pipelife per e-mail verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die
Pipelife over de Gebruiker heeft verwerkt. Gebruiker heeft tevens het recht om Pipelife te
vragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
De Gebruiker kan Pipelife per e-mail verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegeven te
staken en de persoonsgegevens te verwijderen. Hiermee vervalt het recht op gebruik van de
Revit Files overeenkomstig artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden.

11. Overige bepalingen
11.1
Indien een of meer van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar
zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Pipelife zal een nieuwe bepaling
vaststellen die zo dicht mogelijk aansluit bij (de ratio van) de nietige/vernietigbare bepaling.
11.2
Ongeacht hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, blijven de regels omtrent
aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrecht, privacy, rechts- en forumkeuze onverkort van
toepassing.
12. Geschillen
12.1 Indien er een conflict bestaat tussen de (uitleg van) Nederlandstalige en de Engelstalige variant
van deze Gebruiksvoorwaarden, zal (de uitleg van) de Nederlandse versie leidend zijn.
12.2 Op alle geschillen tussen Gebruiker en Pipelife ten aanzien van het gebruik van de Revit Files
en/of deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
12.3 De rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van geschillen met betrekking tot het gebruik van de Revit Files en/of deze
Gebruiksvoorwaarden.
13. Contact
13.1 Als u vragen, klachten of feedback heeft, kunt u contact opnemen met Pipelife op een van de
onderstaande methoden.
13.2 Adres:
Flevolaan 7, 1601 MA Enkhuizen
Telefoonnummer:
+31 (0)228 355 555
E-mailadres:
info@pipelife.nl

