Gebruiksrechtovereenkomst Applicatie-API
Appbouwer BV biedt een application programming interface (API) aan voor het gebruik van Applicatie langs
geautomatiseerde weg. Hiermee kunt u functionaliteit toevoegen aan de Applicatie-webapplicatie
aangeboden door Appbouwer BV. Aan dit gebruik zijn de voorwaarden uit dit document verbonden.
Artikel 1. Ingebruikname
1.1. De API is direct beschikbaar voor gebruik.
Artikel 2. Toestemming
2.1. Voor zolang als u zich houdt aan alle vereisten en verplichtingen uit dit document, verleent Appbouwer
BV u toestemming om de API te gebruiken ten behoeve van uw websites, applicaties of andere diensten.
2.2. Het is verboden de API voor Applicatie te gebruiken voor gebruik in een context waarbij erotische of
de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.
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pornografische inhoud aanwezig is (ook indien deze legaal is), en verder elke andere wijze die in strijd is met
2.3. Het aanroepen van de API is niet aan arbitraire limieten gebonden. Wel kan Appbouwer BV bij
onderhoud, storingen of gevallen van misbruik het aanroepen tijdelijk beperken of staken.
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2.4. U bent vrij om middels de API verkregen gegevens naar eigen inzicht en volgens zelfgekozen opmaak te
presenteren op sites en diensten onder uw beheer.

2.5. Indien gewenst mag u de naam en/of het logo van Appbouwer BV vertonen bij de presentatie van de
verkregen gegevens. Het is te allen tijde verboden om middels naam of logo van Appbouwer BV valselijk de
indruk te wekken dat u deel bent van Appbouwer BV of een bijzondere status of relatie met Appbouwer BV
zou hebben.

2.6. Het is niet toegestaan om middels de API verkregen gegevens langer te bewaren dan strikt noodzakelijk
voor de presentatie daarvan direct na de opvraging.

2.7. Indien Appbouwer BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht
is opgeheven.
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hierover ontvangt, mag Appbouwer BV uw toegang tot de API beperken of ontzeggen totdat de overtreding
2.8. Appbouwer BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U
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vrijwaart Appbouwer BV van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van
een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
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3.1. Appbouwer BV doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de API en Applicatie.
3.2. Appbouwer BV onderhoudt de API en Applicatie actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook
als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf
aangekondigd.

3.3. Appbouwer BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de API en Applicatie aanpassen. Daarbij zijn uw
feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Appbouwer BV zelf welke aanpassingen zij al of
niet doorvoert.
3.4. Appbouwer BV levert geen ondersteuning bij het gebruik van de API.
Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. Applicatie, de bijbehorende software alsmede alle informatie die via de API wordt verstrekt is het
intellectueel eigendom van Appbouwer BV en haar toeleveranciers. Behoudens voor zover in overeenkomst
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8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding
de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie
van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen
in verband met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Appbouwer BV gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is
hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat
is aangetast.

LD

dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Appbouwer BV wordt geacht juist te
zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
gegeven.
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waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt
9.6. Appbouwer BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan
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een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
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