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Voorwaarden Gebruik Postcodetabel

Artikel 1: Toepasselijkheid
De Voorwaarden Gebruik Postcodetabel zijn van toepassing op het gebruik van de Postcodetabel van
Koninklijke TPG Post op reeksniveau binnen softwarepakketten van Stratech Holding bv, gevestigd aan
het Pantheon 15 te Enschede, alsmede van alle werkmaatschappijen van Stratech Holding bv, hierna te
noemen leverancier. Onder Postcodetabel wordt verstaan een tabel met de woonplaatsen, straten en
postcodes van Nederland. Onder Postcodetabel op reeksniveau wordt verstaan de Postcodetabel waarin
reeksen van even of oneven huisnummers, die aan een bepaalde postcode zijn gekoppeld, zijn
opgenomen. Niet alle huisnummers in een dergelijke reeks behoeven daadwerkelijk te bestaan.

Artikel 2: Voorwaarden gebruik
1. Koninklijke TPG Post is rechthebbende op de Postcode-informatie. Cendris Database Management
te Amsterdam, hierna te noemen Cendris, is namens Koninklijke TPG Post gerechtigd om de
rechten op de Postcode-informatie uit te oefenen. Cendris geeft de Postcodetabel in licentie aan
derden voor intern gebruik. Cendris verstrekt de Postcodetabel aan leverancier voor gebruik
binnen softwarepakketten van leverancier ten behoeve van opdrachtgevers van leverancier.
2. Leverancier verschaft door middel van de opdrachtbevestiging of overeenkomst het gebruiksrecht
van de Postcodetabel aan opdrachtgever. Leverancier zorgt ervoor dat door middel van de
Postcodetabel de adres-, postcode en woonplaatsgegevens snel en eenvoudig toegankelijk zijn
binnen de softwarepakketten van leverancier.
3. De opdrachtgever erkent en respecteert dat alle intellectuele eigendomsrechten op de
Postcodetabel toekomen en te allen tijde blijven berusten bij Koninklijke TPG Post.
4. Leverancier is gerechtigd, voor afdrachten van leverancier aan Cendris, de naam- en
adresgegevens van opdrachtgever aan Cendris door te geven. Cendris heeft in de overeenkomst
met leverancier gegarandeerd dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden en dat
geen (commercieel) misbruik gemaakt wordt van deze informatie.
5. De Postcodetabel wordt verstrekt ten behoeve van samenvoeging met softwarepakketten van
leverancier met een postcode-raadpleegfunctie. Onder postcode-raadpleegfunctie wordt hier
verstaan het zoeken van een adres bij een postcode en huisnummer.
6. Het gebruik van de Postcodetabel anders dan binnen het softwarepakket van leverancier is niet
toegestaan. De opdrachtgever zal de Postcodetabel uitsluitend voor zichzelf gebruiken en noch
geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stellen aan derden of openbaar maken. Indien
opdrachtgever de Postcodetabel doorlevert aan derden is opdrachtgever een boete aan Cendris
verschuldigd van € 7.000,00 per overtreding.
7. Het aan de opdrachtgever verleende gebruiksrecht vervalt zodra de opdrachtgever enige hem
onder deze voorwaarden opgelegde verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. In dat
geval zal de opdrachtgever geen enkel gebruik meer mogen maken van de Postcodetabel.
8. Het gebruiksrecht van de Postcodetabel in softwarepakketten van leverancier omvat uitsluitend
het door de opdrachtgever, met behulp van de softwarepakketten van leverancier, uitvoeren van
de aanwezige functionaliteiten. Koninklijke TPG Post BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele onvolkomenheden in de Postcodedata.
9. Koninklijke TPG Post, Cendris en leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade die de
opdrachtgever bij en/of als gevolg van het gebruik van de Postcodetabel dan wel het niet of
gebrekkig functioneren van de Postcodetabel lijdt en de opdrachtgever vrijwaart Koninklijke TPG
Post, Cendris en leverancier voor alle aanspraken van derden voor daardoor geleden schade,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Koninklijke TPG Post
respectievelijk Cendris respectievelijk leverancier, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is
tot € 5.000,00 per voorval.

De Voorwaarden Gebruik Postcodetabel zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo
d.d. 30 juli 2012 onder nr. 27/2012.
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