
 

 

 

 

     De licentievoorwaarden: 

 

 

1. De licentievergoeding: 
 

De gebruiker zal een licentievergoeding betalen die verwerkt is in het jaarlijkse abonnementsgeld, 

zonder betaling hiervan wordt de toegang tot de database onmogelijk. 

 

2. Duur van de licentie: 
 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van tenminste 1 jaar. 

Na afloop van deze periode wordt ze telkens verlengd voor één jaar, tenzij de gebruiker de 

overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van drie maanden. 

 

3. Recht van gebruik: 
 

De licentie wordt verstrekt voor één enkele locatie of adres en heeft betrekking op de toegang tot de 

Tecdata database en het gebruik van de softwareprogramma's op die locatie.  

Het recht op licentie en de toegang tot informatie vervalt wanneer de overeenkomst niet meer wordt 

verder gezet, de informatie blijft eigendom van Tecdata. 
 

4. Auteursrecht: Alle rechten voorbehouden 
 

(a) De aan u toegestane gebruikersnaam en toegangscode zijn uniek en persoonlijk, het is strikt 

verboden deze aan anderen door te geven. 

(b) De gebruiker mag de Tecdata database of delen ervan niet kopiëren, verhuren, uitlenen, leasen,             

      verkopen of in gebruik afstaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

(c) De gebruiker mag deze documentatie niet via een netwerk of gelijk welke dataverbinding                         

      naar een andere computer of bedrijf overbrengen. 
 

5. Schadeloosstelling bij overtreding: 
 

De gebruiker zal verantwoordelijk gesteld worden bij inbreuk op het auteursrecht. 

 

6. Aansprakelijkheid: 
 

Tecdata neemt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gebreken in de software of tijdelijke 

onbeschikbaarheid van haar website. 

De bruikbaarheid van de software staat vast, indien het doel (het lezen en afdrukken van 

technische informatie) niet aanzienlijk wordt belemmerd door fouten en/of vergissingen, of door  

het ontbreken van functies die wel in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld. Bijgevolg zal in geen geval 

aansprakelijkheid gelden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit gebreken van de software. 

Tecdata accepteert evenmin verantwoording voor mogelijk onvermogen om toegang te krijgen tot haar 

website. 

 

7. Juistheid van de geleverde informatie: 
 

De informatie in de Tecdata Technische Database is samengesteld met de gegevens van de   

voertuigconstructeurs en de onderdeelfabrikanten. Alhoewel alle voorzorg is genomen om deze          

informatie zo nauwkeurig mogelijk te maken kan Tecdata niet aansprakelijk worden gesteld voor 

verliezen en schade die voortvloeien uit eventuele fouten en gebreken, tenzij de aansprakelijkheid 

wegens grove nalatigheden niet kan worden uitgesloten. 

In ieder geval kan een eventuele schadevergoeding nooit meer bedragen dan de jaarlijkse  

licentievergoeding. 

 

      

 

 


