
Gebruiksvoorwaarden wscaduniverse.com 

Als exploitant van het online portaal wscaduniverse.com (hierna genoemd 
‘wscaduniverse.com’), stelt WSCAD GmbH (hierna genoemd ‘WSCAD’) productgegevens 
samen, afkomstig van diverse verkopers, bijvoorbeeld ten aanzien van voedingen, 
aandrijfeenheden, klemmenstrips, schakelaars. enz. (hierna genoemd ‘Data’). Deze Data zijn 
in de vorm van een database beschikbaar voor gebruikers. 

Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten alle definitieve voorwaarden die van toepassing zijn op 
WSCAD en de gebruiker ten aanzien van het gebruik van wscaduniverse.com. 

Bepalingen die van deze Gebruiksvoorwaarden afwijken, zijn uitsluitend van toepassing 
indien deze schriftelijk door WSCAD zijn bevestigd. 

Het is noodzakelijk om eerst een account aan te maken, voordat gebruik kan worden gemaakt 
van wscaduniverse.com. Als een account bij wscaduniverse.com wordt aangemaakt, wordt de 
gebruiker gevraagd deze gebruiksvoorwaarden als bindend te accepteren. Hiervoor wordt een 
elektronische toestemming gebruikt. 

A. WSCAD Diensten 

I. De Data worden verstrekt in een door WSCAD geselecteerd formaat op 
wscaduniverse.com. WSCAD levert deze service kosteloos en op vrijwillige basis. Het 
bewerken en toevoegen van Data aan de WSCAD-software is echter slechts mogelijk 
als de gebruiker een geldige onderhoudsovereenkomst met WSCAD heeft. Voor het 
controleren of sprake is van een geldige onderhoudsovereenkomst met WSCAD, 
wordt een elektronische controle uitgevoerd. Naast deze Gebruiksvoorwaarden, zijn 
tevens de voorwaarden van de betreffende verkoper van toepassing op het bewerken 
en toevoegen van Data van wscaduniverse.com aan de software van andere verkopers 

II. WSCAD zal al het mogelijke doen om de database up-to-date te houden en daar waar 
nodig uit te breiden. WSCAD zal naar eigen goeddunken bepalen welke data 
beschikbaar worden gesteld. WSCAD behoudt zich te allen tijde het recht voor om 
afzonderlijke Data uit het portaal te verwijderen. 

B. Geldigheid van de Data 

Hoewel WSCAD de database met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, is het echter 
niet mogelijk om de geldigheid van de Data te garanderen (d.w.z. met name ten aanzien van 
het feit of de Data up-to-date, accuraat, volledig zijn en/of deze overeenkomen met de 
oorspronkelijke gegevens van de verkopers). 

C. Beschikbaarheid 

De gebruiker is verantwoordelijk voor het verbinden van zijn/haar computer met de server 
van WSCAD en voor alle technische apparatuur die hiervoor noodzakelijk is. WSCAD geeft 
met name geen garantie ten aanzien van vooraf bepaalde beschikbaarheidsniveaus en 
aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor vertragingen, verwijderingen, mislukte 
overdrachten of mislukte opslag in relatie tot het gebruik van de database. WSCAD is te allen 
tijde gerechtigd, met name op het moment dat het portaal actief is, om onderhoud aan de 
database, server of software uit te voeren. 



D. Rechten 

I. De in de database opgenomen Data zijn uitsluitend afkomstig van openbaar 
toegankelijke bronnen van de betreffende verkopers. 

II. Gebruikers van wscaduniverse.com mogen de database slechts gebruiken voor 
persoonlijke doeleinden, d.w.z. voor het zoeken naar specifieke Data die voor hun 
project noodzakelijk zijn en deze Data op te halen in overeenstemming met de 
onderstaande bepalingen. 

III. Gebruikers zijn slechts gerechtigd de opgehaalde Data binnen hun organisatie te 
gebruiken, d.w.z. om deze Data op te slaan en te bewerken. Het is tevens toegestaan 
om Data toe te voegen aan door de gebruiker gemaakte en/of bewerkte projecten. 
Binnen deze projectdocumenten en projectbestanden zijn gebruikers tevens gerechtigd 
om Data aan derden - buiten hun organisatie - over te dragen. 

IV. Enig ander gebruik van de database is niet toegestaan. Gebruikers zijn met name niet 
gerechtigd om: 
o opgehaalde Data die geen onderdeel uitmaken van de individuele 

projectdocumenten en projectbestanden, aan derden buiten de eigen organisatie 
door te geven. 

o copyrightverklaringen, merken en/of enige andere markeringen en 
voorbehouden in de Data te verwijderen 

V. Alle gebruiksrechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, blijven uitdrukkelijk 
berusten bij de auteur. Zonder de schriftelijke toestemming van WSCAD zijn 
gebruikers niet gerechtigd om het portaal, de database of enige kernonderdelen 
daarvan te distribueren, te verspreiden, te verhuren of op enige andere wijze 
commercieel te gebruiken die verder gaat dan hetgeen hierboven werd toegestaan, 
tenzij een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daarvoor is gegeven; een sublicentie 
inzake het portaal, de database of enige kernonderdelen daarvan af te geven of derden 
toegang hiertoe te geven op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan, of deze aan 
derden door te geven; het disassembleren, decompileren, 'ontgrendelen', decoderen of 
anderszins omgekeerd vertalen, reverse-engineeren, wijzigen, aanpassen of op enige 
andere wijze pogen om broncode of software algoritmen te reconstrueren of ontdekken 
(het verbod is tevens van toepassing op o.a. de vertaling, wijziging of hergebruik van 
onderdelen of elementen van het portaal of de database). Na het verlopen van de 
verleende gebruiksduur is het gebruik van het portaal, de database en/of enige 
kernonderdelen daarvan niet meer toegestaan. Verder zijn bepalingen van het 
auteursrecht en copyright aanvullend van toepassing. 

E. Verplichtingen van de gebruiker, met name ten aanzien van registratie en de 
login-gegevens 

I. De gebruiker mag uitsluitend in overeenkomst met deze Gebruiksvoorwaarden 
gebruikmaken van wscaduniverse.com. Indien hij/zij verneemt dat er sprake is van 
misbruik, dient hij/zij dat per ommegaande aan WSCAD te melden. De gebruiker 
dient tevens WSDDAC direct op de hoogte te stellen van fouten/defecten in de 
database of van enige afzonderlijke Data, zodra hij/zij hiervan op de hoogte is. 

II. Registratie vindt plaats met gebruik van het e-mailadres van de gebruiker en met een 
wachtwoord dat door de gebruiker zelf wordt bepaald. De gebruiker dient een veilig 
wachtwoord te kiezen. De gebruiker is verplicht WSCAD direct te informeren als 
derden de beschikking hebben over zijn/haar login-gegevens. Voorts is de gebruiker 
verplicht om in een dergelijke situatie de login-gegevens te wijzigen. De gebruiker 
aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor alle activiteiten die worden uitgevoerd 



wanneer zijn/haar wachtwoord en/of account wordt gebruikt. De gebruiker is 
gehouden WSCAD direct te informeren over misbruik van zijn/haar account, evenals 
over inbreuk op de beveiligingsvoorschriften. 

F. Garantie, Aansprakelijkheid 

I. wscaduniverse.com is momenteel een service die u kosteloos wordt aangeboden; de 
garanties en de aansprakelijkheid zijn gebaseerd op wettelijke regels die gelden voor 
schenkingen. 

II. Onverlet het voorgaande lid kan WSCAD uitsluitend aansprakelijk worden gehouden 
voor het verlies van data als de gebruiker op de juiste manier een back-up van 
zijn/haar data heeft gemaakt. In dergelijke situaties zal de aanspraak uitsluitend gelden 
voor de kosten die werden gemaakt voor het herstellen van data van de gebruiker 
waarvan op de juiste manier een back-up werd gemaakt. 

III. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn mutatis mutandis tevens van 
toepassing op vertegenwoordigers en medewerkers van WSCAD. 

IV. Als een optie bestaat om derden via wscaduniverse.com te verwijzen naar databases, 
websites, services, enz. door middel van het plaatsen van links of hyperlinks, kan 
WSCAD niet aansprakelijk worden gehouden voor toegang tot, de status of 
beveiliging van dergelijke databases of services, of voor de content van dergelijke 
services of databases, onverlet de bepalingen in de voorgaande leden. Onverlet de 
bepalingen in de voorgaande leden, is WSCAD met name niet aansprakelijk voor de 
rechtmatigheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, enz. 

V. Ondanks het feit dat WSCAD streeft naar een ononderbroken toegang tot 
wscaduniverse.com, kunnen tijdelijke storingen/onderbrekingen van 
wscaduniverse.com niet worden uitgesloten op basis van situaties in verband met 
onderhoud, veiligheid en/of capaciteit van wscaduniverse.com en/of situaties die te 
wijten zijn aan omstandigheden die buiten de invloedsfeer vallen van WSCAD (bijv. 
stroomuitval, stakingen, storingen in het telecommunicatienetwerk). Gebruikers 
maken derhalve op eigen risico gebruik van wscaduniverse.com. Onverlet de 
voorgaande leden aanvaardt WSCAD geen aansprakelijkheid voor onderbrekingen 
van wscaduniverse.com, of voor de beveiliging en foutloze werking daarvan. 

G. Privacybeleid 

I. WSCAD zal persoonsgegevens uitsluitend opslaan in overeenstemming met de Duitse 
wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz -BDSG). 

II. WSCAD mag persoonsgegevens van gebruikers uitsluitend na uitdrukkelijke 
goedkeuring vooraf doorgeven aan derden. Statistische analyses zullen uitsluitend op 
basis van geanonimiseerde gegevens worden uitgevoerd, met het doel 
wscaduniverse.com verder te verbeteren. 

H. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, kennisgeving aan de gebruiker 

I. WSCAD behoudt zich het recht voor om in de toekomst de Gebruiksvoorwaarden aan 
te passen of te wijzigen indien dit voor de gebruiker redelijk is, d.w.z. met name als de 
wijziging of aanpassing door wijzigingen in regelgeving, uitspraken van het hoogste 
gerecht, of gewijzigde marktomstandigheden wordt vereist. De gebruiker ontvangt 
bericht als nieuwe Gebruiksvoorwaarden worden gepubliceerd. Wijzigingen van de 
Gebruiksvoorwaarden worden van kracht als de gebruiker geen bezwaar maakt binnen 
zes (6) weken na het publiceren van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden en de 



kennisgeving van de wijziging daarvan. WSCAD zal dit specifiek melden in de 
kennisgeving over de wijziging die aan de gebruiker wordt gezonden. 

II. WSCAD behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de services te 
wijzigen binnen het kader van de voornoemde wijzigingen van de 
Gebruiksvoorwaarden en/of om wscaduniverse.com geheel op te heffen. 

III. De gebruiker dient zijn/haar e-mailadres in wscaduniverse.com up-to-date te houden 
en wijzigingen direct door te geven zodat WSCAD hem/haar over wijzigingen, zoals 
bovenstaand beschreven, van de Gebruiksvoorwaarden kan informeren. 

J. Toepasselijk recht en jurisdictie 

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het Weense Koopverdrag (UN 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods). De bevoegde rechtbank in de 
plaats van de hoofdzetel van WSCAD heeft de exclusieve jurisdictie inzake geschillen in 
relatie met deze Gebruiksvoorwaarden, in zoverre de gebruiker een handelaar is of de 
gebruiker niet permanent is gevestigd in Duitsland. 

K. Scheidbaarheid 

Indien bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet geldig zijn, dienen in overleg de 
betreffende bepalingen te worden vervangen door een geldige bepaling, die partijen in alle 
redelijkheid gekozen zouden hebben indien zij op de hoogte waren geweest van de 
ongeldigheid van de bepalingen, om het doel van hun overeenkomst te realiseren. Ondanks de 
ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen, blijft de geldigheid van de resterende bepalingen 
onverminderd van kracht. 

 


	Gebruiksvoorwaarden wscaduniverse.com
	A. WSCAD Diensten
	B. Geldigheid van de Data
	C. Beschikbaarheid
	D. Rechten
	E. Verplichtingen van de gebruiker, met name ten aanzien van registratie en de login-gegevens
	F. Garantie, Aansprakelijkheid
	G. Privacybeleid
	H. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, kennisgeving aan de gebruiker
	J. Toepasselijk recht en jurisdictie
	K. Scheidbaarheid


