Gebruikersvoorwaarden van toepassing op het gebruik van Applicaties via KroeseWevers
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik dat de Gebruiker, via
KroeseWevers, maakt van de Applicaties om online samen te werken.
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing indien met de Gebruiker of met de organisatie
voor wie de Gebruiker werkzaam is of op een andere wijze verbonden is, via andere
overeenkomsten geen afspraken zijn gemaakt voor het gebruik van elektronische communicatie.
Indien wij wel andere afspraken hebben gemaakt, dan verwijzen wij naar de met u
overeengekomen afspraken en/ of Algemene Voorwaarden van KroeseWevers, die integraal
onderdeel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn in te zien en op te slaan via de site
van KroeseWevers (https://kroesewevers.nl/algemene-voorwaarden).
Wij adviseren u deze Gebruikersvoorwaarden door te nemen, zodat u weet welke rechten en
verplichtingen u hebt wanneer u gebruikt maakt van deze Applicaties.
Artikel 1 Begrippen
1.
2.
3.
4.

5.

KroeseWevers: de vennootschap KroeseWevers Holding BV en/of alle aan haar gelieerde
partijen;
Applicaties: dit betreffen de applicaties, waarmee wij online met u samenwerken
(bijvoorbeeld Microsoft Teams, Microsoft Onedrive, Microsoft Sharepoint etc);
Gebruiker: de natuurlijke persoon die via een persoonlijk of functioneel account toegang
krijgt tot Applicaties;
Inloggegevens: de aan u toegekende c.q. door u aangemaakt, strikt persoonlijke combinatie
van gebruikersnaam, wachtwoord en/ of Authenticatie-app, waarmee u toegang krijgt tot de
Applicatie;
Content: alle binnen de Applicatie beschikbare en geüploade bestanden, beelden en
geluiden.

Artikel 2 Voorwaarden Gebruik
Gebruiker stemt met het inloggen op Applicaties in met de volgende voorwaarden:
1. Gebruiker houdt de Inloggegevens strikt geheim; zodra u weet of het vermoeden heeft dat de
Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan moet u ons dat laten weten.
2. Met Applicaties kunnen online vergaderingen worden gehouden. Door gebruik te maken van
Applicaties gaat de Gebruiker akkoord met het delen van Content.
3. Applicaties hebben het doel om communicatie tussen u en KroeseWevers te bewerkstelligen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie, in welke vorm dan ook.
4. Als Gebruiker bent u verantwoordelijk voor uw gedragingen met betrekking tot de
Applicaties. Zo mag u geen onjuiste of schadelijke informatie (zoals virussen en malware)
uploaden, de door ons geplaatste beveiligingsmaatregelen omzeilen, strafbare handelingen
plegen (zoals discriminerende teksten, uitbuiting of misbruik van anderen), inbreuk maken op
intellectueel eigendom of andere handelingen plegen die de belangen en goede naam van
KroeseWevers kunnen schaden.
5. KroeseWevers zal zich inspannen voor een optimaal gebruik van de Applicaties.
KroeseWevers geeft geen garantie over de beschikbaarheid, werking, veiligheid of
nauwkeurigheid van de Applicaties, in welke vorm dan ook.
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6.

KroeseWevers maakt voor de Applicaties gebruik van software van een derde partij, namelijk
Microsoft. Voor een volledig overzicht van de Microsoft-servicesovereenkomst voorwaarden
voor gebruik verwijzen wij naar de site van Microsoft (https://www.microsoft.com/nlnl/servicesagreement). Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden verklaart u akkoord
te gaan met de toepasselijkheid van de Microsoft-servicesovereenkomst en verstrekt u
KroeseWevers een volmacht om de Microsoft-servicesovereenkomst voorwaarden namens u
te aanvaarden;
7. In geval van tegenstrijdigheden tussen (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) de Algemene
Voorwaarden KroeseWevers en (iii) de Microsoft-servicesovereenkomst, prevaleren de
voorwaarden in deze volgorde waarbij (i) prevaleert boven (ii) etc.
8. KroeseWevers is ten allen tijde gemachtigd om Content, zoals beschreven in artikel 2, lid 4 te
verwijderen en de Gebruiker de toegang tot Applicaties te beperken of te blokkeren.
9. Wij kunnen niet garanderen dat Applicaties beschikbaar blijven: indien u informatie wenst te
bewaren, adviseren wij u de betreffende data (zo mogelijk) te downloaden.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het beschikbaar stellen of gebruik
van de Applicaties, tenzij sprake is van opzet en/ of bewuste roekeloosheid van
KroeseWevers.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen tussen partijen
bij deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.
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