
Belangrijk, lees dit eerst! 
Lees de inhoud van deze overeenkomst zorgvuldig door. Door bij installatie van de software ‘ja’ te kiezen verklaart u zich 

akkoord met alle voorwaarden van deze overeenkomst en zal de software bij u worden geïnstalleerd.  

 

Indien u niet akkoord gaat met alle in deze overeenkomst opgenomen bepalingen en voorwaarden, kies dan ‘nee’ tijdens de 

software-installatie. De software zal dan niet worden geïnstalleerd. 

 

Indien de software door u wordt gebruikt, geldt dit tevens als uw akkoordverklaring met de in deze overeenkomst opgenomen 

voorwaarden.  

 

In de hierna volgende overeenkomst wordt u aangeduid als ‘de Gebruiker’. 

 

Gebruiksovereenkomst ASD 
 

1. BEGRIPSBEPALINGEN 

 

1.1 ASD: Een door BouwConnect ontwikkelde verzameling van programmatuur die kan worden gebruikt als uitbreiding 

op een door derden ontwikkeld CAD- of BIM-platform, zoals Revit, ARKEY, of Adomi met als doel bouwkundige CAD-

tekeningen en/of BIM-modellen te vervaardigen en te bewerken. 

 

1.2 BouwConnect: BouwConnect BV, dochtermaatschappij van  De Twee Snoeken Holding BV. BouwConnect is gericht 

op het ontwikkelen en exploiteren van bouwkundige software, waaronder ASD. 

 

1.3 BCB: de BouwConnect Bibliotheek: digitale bibliotheek met bouwdeelinformatie die de basis vormt voor het werken 

met ASD, maar daar geen integraal onderdeel van vormt. Voor de BCB dient een afzonderlijke licentie te worden 

afgesloten.  

 

1.4 Licentie: een licentie is de formele of wettelijke toestemming tot het Gebruiksrecht op ASD op een bepaald CAD- of 

BIM-platform.  

Nb: voor elk  platform is een aparte licentie nodig. Het recht om ASD in meerdere platforms te gebruiken kan 

worden vastgelegd in een Combinatielicentie.  

 

1.5 Combinatielicentie: Een Combinatielicentie geeft het recht op gebruik van ASD in combinatie met een aantal 

verschillende CAD- of BIM platforms. Daardoor mag de gebruiker bij het gebruik van ASD switchen tussen de 

verschillende platforms die deel uitmaken van de Combinatielicentie. Een Combinatielicentie mag dus in slechts één 

CAD- of BIM-platform tegelijk worden gebruikt. Er zijn verschillende Combinatielicenties beschikbaar. 

 

1.6 Abonnement: overeenkomst voor een Licentie of een Combinatielicentie met een vooraf overeengekomen looptijd, 

waarbij een periodieke betaling wordt gedaan. 

 

1.7 Gebruiker: opdrachtgever en/of zijn medewerker die feitelijk gebruik maakt van de ASD-licentie. 

 

1.8 Gebruiksrecht: het recht van de Gebruiker om gebruik te maken van ASD. 

 

1.9 Gecertificeerde BouwConnect Reseller: een wederverkopende partij, die namens BouwConnect gerechtigd is om 

ASD-licenties af te sluiten.  

 

1.10 Hardlock: hardwarematig mechanisme gericht op het beschermen van software en data tegen illegaal gebruik. 

Nieuwe licenties worden uitsluitend beveiligd met een Softlock. In het verleden uitgegeven Hardlocks zijn 

geregistreerd in een Stamkaart.  

 

1.11 Hulp Applicatie: de software die door de Gebruiker geïnstalleerd dient te worden op zijn computer om gebruik te 

kunnen maken van ASD. 

 

1.12 Overeenkomst: de onderhavige Licentieovereenkomst voor het gebruik van ASD.  

 

1.13 Softlock: een softwarematig mechanisme gericht op het beschermen van software en data tegen illegaal gebruik en 

illegale verspreiding. 

 

1.14 Software: alle aan de Gebruiker ter beschikking gestelde software ten behoeve van het gebruik van ASD die door 

BouwConnect ontwikkeld is, en waarop de Gebruiker op grond van deze overeenkomst en de door hem afgesloten 

abonnementen op Licenties en/of Combinatielicenties een gebruiksrecht heeft. 



 

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake het gebruik van ASD.  

 

 

3. LICENTIEPARAMETERS 

Het door BouwConnect verleende gebruiksrecht op ASD is onderworpen aan een of meer in de onderliggende paragrafen 

van dit hoofdstuk genoemde licentieparameters.  

 

3.1 Standaard gebruikerslicentie: dit type Licentie en/of Combinatielicentie geeft recht op het commercieel gebruik van 

ASD. De Gebruiker mag de software op meerdere computers installeren. De Gebruiker mag ASD echter slechts op 1 

computer tegelijkertijd gebruiken, enkel voor diens interne bedrijfsbehoefte. 

 

3.2 Onderwijslicentie: Licentie en/of Combinatielicentie voor onderwijsdoeleinden, hiertoe verstrekt aan een in 

Nederland gevestigde onderwijsinstelling die behoort tot Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Voortgezet 

onderwijs, VMBO of voor minimaal 50% direct of indirect wordt bekostigd door het ministerie van OC&W. De 

Gebruiker mag de software op meerdere computers installeren. De Gebruiker mag ASD slechts op 1 computer 

tegelijkertijd gebruiken, echter uitsluitend voor onderwijsdoeleinden, met uitsluiting van alle andere doeleinden. 

Onverminderd het voorgaande mogen Onderwijslicenties van ASD niet gebruikt worden voor stages en niet-

betaalde arbeid, commerciële, professionele, commerciële trainings- of andere betaalde doeleinden.  

 

3.3 Studentlicentie: Licentie en/of Combinatielicentie voor studenten die ingeschreven staan bij een erkende 

onderwijsinstelling en een voltijd of deeltijdstudie volgen. De Gebruiker mag de software op meerdere computers 

installeren. De Gebruiker mag ASD slechts op 1 computer tegelijkertijd gebruiken, echter uitsluitend met het oog op 

de eigen studiedoeleinden, met uitsluiting van andere doeleinden. Tenzij anders aangegeven, mag de studentversie 

van ASD gebruikt worden voor de periode van één collegejaar, van 1 oktober tot 1 oktober. Gebruiker heeft, onder 

voorbehoud van toestemming van BouwConnect, de mogelijkheid de licentie herhaaldelijk te verlengen zolang hij/zij 

ingeschreven staat bij een erkende onderwijsinstelling. Studentlicenties mogen niet gebruikt worden voor stages en 

niet-betaalde arbeid, commerciële, professionele of andere betaalde doeleinden.  

 

 

4. GEBRUIKSRECHT 

 

4.1 BouwConnect verleent de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik van de 

overeengekomen ASD-licenties en/of Combinatielicenties op diens, of onder diens toezicht staande, apparatuur 

overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. 

 

4.2 Het gebruiksrecht geldt uitsluitend gedurende de looptijd van het Abonnement en komt te vervallen indien het 

abonnement wordt beëindigd, of indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. BouwConnect heeft dan 

het recht om de toegang tot ASD softwarematig te deactiveren. 

 

 

5. UPDATES 

 

5.1 Indien een vervolgversie (update) van ASD beschikbaar komt, waarin verbeteringen en uitbreidingen van de 

functionaliteit zijn opgenomen, wordt deze door BouwConnect kosteloos ter beschikking gesteld aan de Gebruiker. 

 
 

6. ABONNEMENT,  LOOPTIJD EN BEËINDIGING  

 

6.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor telkens 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend met steeds 1 jaar verlengd. De 

opzegtermijn voor het abonnement is 3 maanden, voor het einde van de looptijd of het moment van automatische 

verlenging. De ingangsdatum van de looptijd van het abonnement is de eerste dag van de maand waarin de eerste 

desbetreffende factuur is gestuurd indien de factuur tussen de 1ste en de 16de van die maand is gedateerd en de 

eerste dag van de volgende maand indien de factuur tussen de 16ste en de laatste van die maand is gedateerd. Als 

uitzondering op deze regel geldt dat alle ASD abonnementen die voor 2018 zijn afgesloten een looptijd hebben van 1 

januari tot 1 januari van het volgende jaar. 

 

6.2 De vergoeding  voor het Abonnement wordt door de Gebruiker jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan. BouwConnect of 

een Gecertificeerde BouwConnect Reseller zal op de geëigende data factureren. 

 



6.3 BouwConnect heeft het recht de vergoeding voor het Abonnement aan te passen, telkens als het Abonnement wordt 

verlengd, overeenkomstig de stijging van het CBS-prijsindexcijfer. BouwConnect zal de Gebruiker middels facturering  

van deze wijziging op de hoogte stellen. 

 

6.4 Indien de Gebruiker in het bezit is van een Hardlock, dient deze bij beëindiging van het Abonnement binnen 14 

dagen na beëindiging daarvan aangetekend retour gezonden te worden naar BouwConnect. Bij het niet nakomen 

van deze verplichting wordt aan Gebruiker een bedrag van 2.500 euro in rekening gebracht. Het is dan ook aan te 

raden de protectiesleutel te verzekeren tegen verlies en diefstal. Beschadigde sleutels worden tegen kostprijs (ca. 

100 euro) vervangen. 

 

6.5 Het Gebruiksrecht op ASD kan in de volgende gevallen worden beëindigd: 

a) De Gebruiker zegt het abonnement op. 

b) De Gebruiker komt de betalingsverplichting niet na. 

c) De Gebruiker overtreedt de afspraken in deze gebruiksovereenkomst. 

d) De Gebruiker verkeert in staat van faillissement of surseance van betaling 

e)  Het vermogen van gebruiker is geheel of gedeeltelijk in beslag genomen. 

 

6.6 Beëindiging van het Gebruiksrecht als gevolg van de onder 6.5 lid b) t/m e) genoemde aanleidingen ontslaat de 

Gebruiker niet van enige betalingsverplichting aangaande het Abonnement. 

 

 

7. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER 

 

7.1  Verstrekte Softlocks en/of Hardlocks, zijn strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van 

Gebruiker. Binnen de organisatie van Gebruiker zijn de Softlocks en/of Hardlocks overdraagbaar naar andere 

medewerkers. Onder organisatie wordt hier verstaan de kleinste organisatorische eenheid binnen de juridische 

entiteit waar de Gebruiker werkzaam is. 

 

7.2 Gebruiker zal geheimhouding betrachten met betrekking tot Softlocks en/of Hardlocks ten aanzien van derden, en 

zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Softlocks en/of Hardlocks. 

 

7.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om eventuele met de ASD-licenties geproduceerde bestanden aan derden ter 

beschikking te stellen anders dan voor het uitwisselen van projectgebonden informatie in de bouwkundige 

beroepspraktijk.  

 

7.4 Gebruiker mag geen informatie, afkomstig uit ASD, verzamelen, aanvullen of muteren anders dan voor de realisatie 

van een specifiek bouwproject. 

 

7.5  Gebruiker is niet gerechtigd om de software van ASD te (laten) muteren en/of beveiligingen te verwijderen. 

 

7.6 Het is Gebruiker niet toegestaan ASD, de ASD-licenties, de informatie die daaruit gehaald kan worden en alle overige 

rechten die hierbij verstrekt worden, geheel of gedeeltelijk, in de handel te brengen, te verhuren, uit te lenen, te 

verkopen, in sublicentie te geven of op enige andere wijze aan derden over te dragen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van BouwConnect. 

 

7.7  Gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik, met of zonder zijn toestemming, van ASD gerelateerd aan de aan 

hem beschikbaar gestelde Software, Hardlocks en Softlocks. 

 

7.8 Gebruiker stelt BouwConnect of Gecertificeerde BouwConnect Reseller onverwijld op de hoogte indien de Hardlocks 

en/of de Softlocks onbevoegd worden gebruikt dan wel een vermoeden daartoe bij Gebruiker bestaat. Gebruiker 

kan BouwConnect direct of via een Gecertificeerde BouwConnect Reseller, verzoeken de Hardlocks en/of Softlocks te 

deactiveren. BouwConnect is gerechtigd te allen tijde Hardlocks en/of Softlocks te deactiveren indien zij een 

vermoeden heeft van onbevoegd gebruik, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten. 

 

7.9 BouwConnect kan de Software, Hardlocks en/of Softlocks buiten gebruik stellen en de ASD dienstverlening 

opschorten indien zij een ernstig vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in deze 

Gebruiksovereenkomst. Voorafgaand hieraan zal de Gebruiker door BouwConnect of een Gecertificeerde 

BouwConnect Reseller over deze potentiële buitengebruikstelling geïnformeerd worden.  

 

7.10  Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten op ASD. 

 



7.11  Indien en voor zover BouwConnect programmatuur van derden aan Gebruiker ter beschikking stelt, zullen de 

voorwaarden van die derden van toepassing zijn, mits zulks door BouwConnect schriftelijk of elektronisch aan 

Gebruiker is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur met terzijdestelling van het bepaalde tussen 

BouwConnect en Gebruiker. Gebruiker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Indien en voor zover deze 

bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en BouwConnect om welke reden dan ook 

geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde tussen 

BouwConnect en Gebruiker. 

 

7.12  Voor de toegang tot en het gebruik van ASD dienen eventueel Hulp Applicaties door Gebruiker te worden 

geïnstalleerd. Op het gebruik van door derden (anders dan BouwConnect) geleverde Hulp Applicaties kunnen (naast 

deze Voorwaarden) aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. De geschiktheid voor 

specifieke doeleinden, functionaliteit of bruikbaarheid van deze Hulp Applicaties kunnen niet door BouwConnect 

worden gegarandeerd. 

 

7.13 Gebruiker staat er bij het gebruik van ASD in elk geval voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften 

in acht neemt:  

a) Gebruiker zal geen handelingen verrichten waardoor storingen in ASD, (computer)netwerken of 

(telecommunicatie-)infrastructuren (van andere Gebruikers) worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan 

overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere Gebruikers) worden veroorzaakt. Indien het 

elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van ASD of van aangesloten 

(rand)apparatuur van Gebruiker, is Gebruiker verplicht de door BouwConnect te geven redelijke instructies op 

te volgen. 

b) Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat 

die zouden leiden tot een gebruik van ASD dat strafbaar of jegens BouwConnect en/of derden onrechtmatig is. 

c) Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de door hem gebruikte hardware en software voldoen aan de door 

BouwConnect gepubliceerde, actuele, minimale systeemeisen.  

d) Gebruiker zal zorgdragen voor het beschermen van zijn (rand)apparatuur, software, telecommunicatie-

infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door 

derden. 

e) Gebruiker zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) ASD 

kunnen beschadigen. 

f) Gebruiker zal geen Hardlocks en/of Softlocks misbruiken of de beveiliging van ASD doorbreken en/of trachten 

te doorbreken. 

g) Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) 

verzenden via de infrastructuur van BouwConnect. 

h) Gebruiker zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 

adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens 

toestemming. 

i) Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of 

verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur 

van BouwConnect. 

j) Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming 

binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (hacken).  

 

8. VERVREEMDING 

De licenties kunnen niet door de eindgebruiker worden vervreemd. In de volgende situaties ontstaat, onder voorbehoud 

van goedkeuring door BouwConnect, de mogelijkheid een ‘transfer of licence’ goedgekeurd te krijgen: 

a) Bij bedrijfsovername: indien de organisatie waar de eindgebruiker werkzaam is in zijn geheel wordt verkocht, 

dus inclusief alle softwareproducten.  

b) Bij een bedrijfsfusie: wanneer bedrijven fuseren en een nieuwe organisatie neemt de betrokken bedrijven in 

zijn geheel over. 

c) Bij een bedrijfsacquisitie: wanneer een bedrijf wordt aangekocht door een ander bedrijf en vervolgens een 

dochteronderneming wordt, mogen alle licenties op naam gezet worden van het moederbedrijf. 

d) Bij een afsplitsing van een bedrijf: wanneer van een bedrijf een dochteronderneming, divisie, business unit of 

afdeling verkocht wordt aan een andere organisatie of zelfstandig wordt. 

e) Bij een ontbinding van een vennootschap: wanneer de licenties worden verdeeld uitsluitend tussen de 

partners van dat bedrijf. 

f) Bij privatisering: wanneer een overheidsorganisatie wordt geprivatiseerd. 

 

  



 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

 

9.1 ASD is bestemd voor professionele Gebruikers. Het is een hulpmiddel dat niet mag worden beschouwd als 

vervangmiddel voor het professionele beoordelingsvermogen van die Gebruikers en/of als vervangmiddel voor 

zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit van de producten die ermee worden ontworpen en getekend. Vanwege het 

grote aantal mogelijke toepassingen waarvoor ASD kan worden gebruikt, is ASD niet in alle omstandigheden getest 

waarin het gebruikt zou kunnen worden. 

 

9.2  BouwConnect en Gecertificeerde BouwConnect Reseller zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of 

indirect voortvloeit uit het gebruik van ASD en de daaruit voortvloeiende informatie. 

 

9.3  BouwConnect en Gecertificeerde BouwConnect Reseller aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid 

van de gegevens die in ASD zijn vermeld. 

 

9.4  BouwConnect en Gecertificeerde BouwConnect Reseller kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 

voor de resultaten die door het gebruik van ASD worden verkregen. 

 

9.5  BouwConnect en Gecertificeerde BouwConnect Reseller kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 

voor directe of indirecte schade, geleden door de Gebruiker of derden, door gebruik van ASD, noch als gevolg van 

enig gebrek, onvolkomenheid of oneigenlijke toepassing. 

 

 

10. GEHEIMHOUDING 

 

10.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen 

gegevens en informatie.  

 

10.2 Om de werking van ASD verder te kunnen optimaliseren kan bij gebruik van ASD uw gebruiksprofiel worden 

vastgelegd. Dit profiel bevat gegevens over het functioneren van ASD op uw computer. BouwConnect staat ervoor 

garant dat de relatie tussen deze gegevens en uw bedrijf en/of persoon binnen uw bedrijf niet aan derden ter 

beschikking zal worden gesteld en/of gebruikt zal worden voor commerciële doeleinden. 

 

 

11. AUTEURSRECHT 

Het eigendomsrecht en het auteursrecht op ASD en op alle door Gebruiker aangemaakte kopieën blijven in het bezit van 

BouwConnect en/of een van de andere besloten vennootschappen die onderdeel uitmaken van De Twee Snoeken Holding 

B.V.. 

 

 

12. OPSCHORTING 

 

BouwConnect is zeven dagen na een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling gerechtigd de toegang tot ASD geheel 

of gedeeltelijk te deactiveren, indien Gebruiker tekort schiet in de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van de 

Overeenkomst. Tijdens een periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling bestaan. Bovengenoemde 

aanmaning of ingebrekestelling zal via BouwConnect of Gecertificeerde BouwConnect Reseller worden gericht aan de 

Gebruiker met het verzoek om prompte actie te ondernemen. 

 

 

13. FACTURATIE 

 

13.1  Facturatie van het Abonnement op ASD geschiedt door BouwConnect of de Gecertificeerde BouwConnect Reseller. 

De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen. 

 

13.2  Betaling van de verschuldigde bedragen geschiedt aan BouwConnect of de Gecertificeerde BouwConnect Reseller. 

 

 

14. GEOGRAFISCHE GEBONDENHEID 

 

De inhoud van ASD is voor het merendeel gebaseerd op Nederlandse bepalingen, richtlijnen en praktijkgebruiken. Indien 

ASD gebruikt wordt voor projecten die vallen onder niet-Nederlandse bepalingen, richtlijnen en gebruiken, zal 



BouwConnect de Nederlandse bepalingen, richtlijnen en gebruiken hanteren, tenzij specifiek maatwerk aangemaakt is in 

ASD voor het betrokken land. 

 

 

15. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

15.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst 

tussen partijen en vervangt iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot ASD. 

 

15.2  In het geval enig onderdeel van deze overeenkomst nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met de wet, zal de 

onderhavige overeenkomst voor het overige van kracht 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 zoveel mogelijk benadert 

hetgeen in deze overeenkomst oorspronkelijk werd beoogd. 

 

15.3  De taal van deze overeenkomst (Nederlands) is wettelijk bindend in geval van tegenstrijdigheden tussen deze 

Nederlandse versie en eventuele vertalingen. 

 


