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Gebruiksvoorwaarden Subsidieinformatiedienst
Deze Gebruiksvoorwaarden Subsidieinformatiediensten (“Gebruiksvoorwaarden”)
zijn van toepassing op iedereen die gebruik
maakt van de Subsidie-informatiedienst van
Vindsubsidies. We verzoeken gebruikers deze
Gebruiksvoorwaarden goed door te nemen
voordat van de dienst gebruik wordt gemaakt.
Vindsubsidies heeft het recht om de
Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te
wijzigen. Het is daarom raadzaam om
regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te
raadplegen.
1.
Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan
onder:
a. ‘Subsidie-informatiedienst’: de verschillende
platformen met nieuws en achtergrondinformatie
over subsidies en andere stimuleringsmaatregelen
van de verschillende nationale en internationale
organisaties, waartoe Vindsubsidies aan Gebruikers
toegang verleent nadat Gebruikers zich via het
registratieformulier hebben geregistreerd.
Hieronder vallen o.a. de database Vindsubsidies.nl,
subsidie-loketten en andere diensten ;
b. ‘Gebruiker’: de natuurlijke persoon die gebruik
maakt van de Subsidie-informatiedienst;
c. ‘Vindsubsidies’: Vindsubsidies B.V. gevestigd
te Enschede met Kamer van Koophandel-nummer
08118410.
2. Gebruiksrecht
1. Vindsubsidies verleent aan Gebruikers het nietexclusieve en niet-overdraagbare recht om de
Subsidie-informatiedienst te gebruiken.
2. Vindsubsidies heeft het recht om de Subsidieinformatiedienst naar eigen inzicht geheel of
gedeeltelijk aan te passen. Vindsubsidies zal
hierover tijdig informeren voor zover de
aanpassingen naar oordeel van Vindsubsidies
relevant zijn voor het gebruik van de Subsidieinformatiedienst.
3. Gebruikers mogen de Subsidie-informatiedienst
alleen gebruiken in overeenstemming met de
bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Gebruikers zullen op een verantwoorde manier
omgaan met hun toegang tot de Subsidieinformatiedienst en de aldus verkregen informatie.
5. De Subsidie-informatiedienst mag uitdrukkelijk
niet worden gebruikt voor het verlenen van (al dan
niet commercieel) subsidie-advies aan derden.
6. Het gebruiksrecht eindigt op het moment dat de
overeenkomst tussen Vindsubsidies en haar
opdrachtgever omtrent het ter beschikking stellen
van de Subsidie-informatiedienst eindigt of zoveel

eerder als Vindsubsidies de toegang tot de
Subsidie-informatiedienst voor Gebruiker(s)
beëindigt op grond van een bepaling in deze
Gebruiksvoorwaarden.
7. Bij (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk
gebruik van de Subsidie-informatiedienst kan
Vindsubsidies met onmiddellijke ingang de toegang
van Gebruikers tot of het gebruik van de Subsidieinformatiedienst tijdelijk of permanent beperken,
blokkeren of beëindigen, zonder dat Vindsubsidies
verplicht is tot schadevergoeding.
3. Inloggen
1. Voor toegang tot de Subsidie-informatiedienst
ontvangt Gebruiker, na registratie via het
registratieformulier, inloggegevens.
2. Gebruiker is verantwoordelijk voor de ontvangen
inloggegevens en zal hier zorgvuldig mee om gaan.
3. De inloggegevens zijn persoonlijk voor de
individuele Gebruiker en mogen niet worden
overgedragen aan een andere persoon. Gebruikers
zijn gehouden tot absolute geheimhouding van de
inloggegevens.
4. Gebruikers zijn aansprakelijk voor het gebruik
van de inloggegevens en voor al hun handelingen
met betrekking tot de Subsidie-informatiedienst.
Vindsubsidies aanvaardt hiervoor geen
aansprakelijkheid.
4. Functioneren Subsidie-informatiedienst,
beschikbaarheid
1. Vindsubsidies zal doen wat commercieel redelijk
is om de optimale beschikbaarheid van en de
toegang tot de Subsidie-informatiedienst te
verzekeren.
2. Naast het bepaalde in artikel 2 lid 6 van deze
Gebruiksvoorwaarden, mag Vindsubsidies de
toegang tot de Subsidie-informatiedienst (tijdelijk)
blokkeren of uitschakelen of het gebruik ervan
beperken of beëindigen voor zover dit van tijd tot
tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: (a) om preventief
of regulier onderhoud uit te voeren; (b) in geval
van een (vermoeden van) beveiligingsinbreuk,
en/of (c) in geval van een ander noodgeval, dit
alles zonder dat Gebruikers het recht hebben op
schadevergoeding. Vindsubsidies zal zich inspannen
deze maatregelen tot een minimum te beperken en
voor zover mogelijk, Gebruikers tijdig informeren.
3. Als Vindsubsidies van mening is dat de
ongestoorde werking van de Subsidieinformatiedienst in gevaar is door bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot virusinfecties, denial or
service attacks, port scans, hacking, spam van of
wegens Gebruiker, of anderszins, kan Vindsubsidies
Gebruikers instructies geven die door Gebruikers
direct moeten worden opgevolgd en kan
Vindsubsidies het gebruik van de Subsidieinformatiedienst geheel of deels opschorten zolang
het betreffende gevaar bestaat.
5. Garantie, aansprakelijkheid
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1. De informatie in de Subsidie-informatiedienst is
naar beste weten en met de grootste zorg
samengesteld. Vindsubsidies kan echter niet
instaan voor de juistheid en volledigheid van de
informatie die wordt weergegeven en is dan ook,
behoudens opzet of grove schuld, niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg
van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid
van de inhoud van de via de Subsidieinformatiedienst aangeboden informatie.
2. Vindsubsidies garandeert niet dat publicaties op
de publicatiedatum in de Subsidie-informatiedienst
zijn opgenomen. Wel streeft Vindsubsidies er naar
de aangeboden publicaties zo spoedig als mogelijk
in de Subsidie-informatiedienst op te nemen.
3. Vindsubsidies is niet aansprakelijk voor het al
dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van de
Subsidie-informatiedienst.
4. Indien en voor zover Vindsubsidies toch
aansprakelijk is voor door Gebruikers geleden
schade zal de hoogte van de schadevergoeding
beperkt zijn tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van Vindsubsidies
wordt uitbetaald, dan wel, indien geen uitbetaling
uit de verzekering plaatsvindt, € 1.000 per
schadegeval.
6. Support/Helpdesk
Vindsubsidies biedt op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur telefonische en elektronische
helpdeskondersteuning met betrekking tot het
gebruik en het functioneren van de Subsidieinformatiedienst. De meest recente
contactinformatie hiervoor is te vinden op de
website van Vindsubsidies: www.vindsubsidies.nl.
7. Overmacht
1. Onder overmacht (een niet-toerekenbare nietnakoming) wordt in deze Gebruiksvoorwaarden in
ieder geval begrepen: oorlog, militair optreden,
overheidsoptreden en/of overheidsmaatregelen,
uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en
internetverbindingen en stakingen.
2. In geval van overmacht heeft Vindsubsidies het
recht haar verplichtingen (deels) op te schorten,
zonder dat Gebruikers nakoming of
schadevergoeding kunnen vorderen. Dit houdt
onder andere in het (tijdelijk) geen toegang
verstrekken tot de Subsidie-informatiedienst.
8. Geheimhouding
1. ‘Vertrouwelijke Informatie’ is de informatie van
Gebruikers of Vindsubsidies (a) die schriftelijk als
vertrouwelijk is aangeduid, (b) die niet algemeen
bekend is bij het publiek, (c) die niet algemeen
bekend is gemaakt door een partij op wie de
informatie betrekking heeft en/of van wie de
informatie afkomstig is en (d) informatie waarvan
het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend
is;
2. Gebruikers en Vindsubsidies zullen van de
andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie

niet openbaar maken of gebruiken voor (a) een
ander doel dan waarvoor zij werd verkregen en/of
(b) nakoming van verplichtingen en/of uitoefening
van rechten uit deze Gebruiksvoorwaarden.
3. Gebruikers en Vindsubsidies nemen alle redelijke
maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen
na te komen.
4. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor
informatie of gegevens die (a)al in het rechtmatige
bezit waren van de ontvangende partij voordat
deze van de openbaarmakende partij werden
ontvangen; (b) onafhankelijk door de ontvangende
partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van
informatie of gegevens van de openbaarmakende
partij; (c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of
zullen worden, anders dan door een handelen of
nalaten van de ontvangende partij; of (d) door een
derde aan de ontvangende partij bekend zijn
gemaakt, zonder dat een
geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de
openbaarmakende partij wordt geschonden.
5. De geheimhoudingsverplichtingen gelden niet als
Vertrouwelijke Informatie bekend moet worden
gemaakt op grond van de wet, een verordening of
een gerechtelijk bevel of bij besluit van een
overheidsinstantie. De ontvangende partij zal zich
inspannen om de verplichte openbaarmaking te
beperken en – waar toegestaan – de
openbaarmakende partij te informeren over de
verplichte openbaarmaking.
9. Privacy/persoonsgegevens
1. In verband met het ter beschikking stellen en in
gebruik geven van de Subsidie-informatiedienst
heeft Vindsubsidies het recht om persoonsgegevens
van Gebruikers te gebruiken die onder de
reikwijdte van nationale en/of – indien van
toepassing – internationale wetgeving met
betrekking tot bescherming van persoonsgegevens,
kunnen vallen. Het gaat hierbij onder andere maar
niet uitsluitend om namen, telefoonnummers en emailadressen. Gebruiker is hiermee bekend.
2. Vindsubsidies heeft het recht persoonsgegevens
van Gebruikers te delen met door haar voor het ter
beschikking stellen van de Subsidieinformatiedienst ingeschakelde derden. Het is deze
derden verboden deze persoonsgegevens voor een
ander doel te gebruiken. Vindsubsidies heeft verder
het recht om persoonsgegevens aan derden
openbaar te maken in verband met de verkoop,
overdracht of levering van (een deel van) de
onderneming van Vindsubsidies of in het kader van
een audit. Vindsubsidies zorgt er voor dat de derde
partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking
tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet
aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en
aanwijzingen van Vindsubsidies.
3. Voor meer informatie over hoe Vindsubsidies
omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen
naar het Privacybeleid van Vindsubsidies, te vinden
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via https://www.vindsubsidies.nl/privacycookiebeleid/

10. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten, handelsnaamrechten,
merkrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten (hierna gezamenlijk:
“Intellectuele Eigendomsrechten”) die bestaan of
ontstaan, verband houdende met de Subsidieinformatiedienst, zijn het exclusieve eigendom van
Vindsubsidies of haar licentiegever(s).
2. Geen van de in deze Gebruiksvoorwaarden
opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat
deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke
overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten
rechten aan Gebruikers.
3. Niets uit de door Vindsubsidies uitgegeven
publicaties mag op enige wijze worden openbaar
gemaakt of verveelvoudigd, waaronder mede
begrepen het opslaan in een geautomatiseerd
bestand. Verder is het Gebruikers niet toegestaan
om publicaties en/of andere informatie vanuit
Vindsubsidies te gebruiken om een eigen databank,
Subsidie-informatiedienst of soortgelijke dienst op
te (laten) zetten.
4. Het is niet toegestaan de software of andere
code of script die onderdeel uitmaakt van de
Subsidie-informatiedienst te reverse engineeren,
decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden,
in sub-licentie geven, wijzigen/aanpassen of
reproduceren.
5. Het is niet toegestaan aanduidingen omtrent
Intellectuele Eigendomsrechten uit materiaal te
verwijderen of te wijzigen.
11. Overdracht
1. Het is Gebruikers niet toegestaan om, zonder
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van

Vindsubsidies, rechten en/of plichten uit deze
Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een
derde.
2. Vindsubsidies kan verplichtingen uit deze
Gebruiksvoorwaarden aan derden uitbesteden en
aan derden overdragen (onder welke titel dan ook).
12. Toepasselijk recht
1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands
recht van toepassing.
2. Gebruiker en Vindsubsidies zullen hun geschillen
bij voorkeur minnelijk oplossen.
3. Als Gebruiker en Vindsubsidies een geschil niet
binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen,
dan zal het geschil op verzoek van de meest
gerede partij beslecht worden door de rechter in
het arrondissement Overijssel, tenzij dwingend
recht anders voorschrijft.
13. Overige bepalingen
Als een bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden
geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in
strijd met de wet blijkt te zijn, tast dit de
geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden niet
aan. Partijen zullen ter vervanging een nieuwe
bepaling van gelijke strekking vaststellen die niet
geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in
strijd met de wet is.
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