
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden studentenlicentie 
De Twee Snoeken - Postelstraat 49, 5211 DX in ’s-Hertogenbosch  

 
1. Auteursrecht 

De auteursrechten van de ASD-tekenmethodiek: de ASD-bouwdeelbibliotheek, de BouwConnect 
Bibliotheek en de ASD-userfuncties (programmatuur en andere documentatie) en de 
Toetsingsmodules blijven in handen van De Twee Snoeken (of diens rechtsopvolger). 

2. Gebruiksrecht 
2.1 Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor studiedoeleinden. De software mag niet worden 

geïnstalleerd en/of gebruikt op een locatie waar beroepsmatig wordt gewerkt in een vakgebied 
waarin de onder deze overeenkomst vallende software toegepast zouden kunnen worden.   

2.2 Er mag met de software geen tekenwerk worden verricht voor derden. 
2.3 De student mag de software op meerdere stations installeren. Het is de student echter niet 

toegestaan het gebruiksrecht aan derden ter beschikking te stellen of door te verkopen.  
3. Kopieën, modificaties  
3.1 Het is niet toegestaan kopieën van de software te maken, behalve kopieën voor eigen gebruik. 
3.2  Het is niet toegestaan de programmatuur van de userfuncties te modificeren. De student stelt  
 zich aansprakelijk voor de schade die aan De Twee Snoeken wordt berokkend door het bestaan 

van kopieën, al dan niet gemodificeerd, van de ter beschikking gestelde programmatuur en 
toebehoren, ook als de schade optreedt na beëindiging van deze overeenkomst.  

4. Algemene bepalingen 
4.1 Het gebruiksrecht vervalt als de student niet langer staat bij een erkende onderwijsinstelling. 
4.2 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.     
4.3 Voor het geval enig onderdeel van deze voorwaarden nietig zou zijn op grond van het strijdig 
 zijn met  de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige in stand blijven en zijn de 
 partijen gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te 
 vervangen door een nadere afspraak die hetgeen de partijen oorspronkelijk hebben beoogd 
 zoveel mogelijk benadert. 
 

Aanvraagformulier  
ASD, BouwConnect Bibliotheek, Toetsingsmodules 
 
Voornaam   ________________________________________________________ 

Achternaam   ________________________________________________________ 

E-mailadres   ________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ________________________________________________________ 

Naam onderwijsinstelling  ________________________________________________________ 

Verwacht afstudeerjaar  ________________________________________________________ 

Ik wil graag een gratis ASD-studentenlicentie, inclusief de BouwConnect Bibliotheek  
en de Toetsingsmodules. Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden. 
 
Datum    ________________________________________________________ 
 

Handtekening   ________________________________________________________ 

 


