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Gebruiksvoorwaarden van de door de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking 
(Tranzo, Tilburg University) ontwikkelde praktijk- en onderwijsproducten 

 

- De ontwikkelde praktijk- en onderwijsproducten zijn voor de AWVB, Tranzo, Tilburg University 
(hierna ‘Tranzo’) kennisproducten; Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de door Tranzo 
ontwikkelde kennisproducten zijn en blijven eigendom van Tranzo;  

- Tranzo heeft in dit kader de mogelijkheid om het kennisproduct aan te passen, gegevens te 
wijzigen of te verwijderen, het gebruik te beperken en/of de toegang tijdelijk dan wel blijvend te 
ontzeggen, alsmede te stoppen met het kennisproduct. De eventuele wijzigingen worden op een passende 
manier kenbaar gemaakt en zijn van toepassing vanaf het moment van wijziging.  

- Diverse kennisproducten van Tranzo worden, onder andere via de AWVB-website, kosteloos ter 
beschikking gesteld;  

- De gebruiker van de kennisproducten heeft enkel een gebruiksrecht en is zelf verantwoordelijk 
voor het correct en zorgvuldig gebruik in overeenstemming met de doelstelling van het kennisproduct; 

- De kennisproducten mogen gebruikt worden, onder de voorwaarde van een correcte vermelding 
van de bron en auteurs en mits zij de goede naam en reputatie van Tranzo niet schaden; 

- Zonder voorafgaande toestemming van Tranzo mag de gebruiker het kennisproduct niet in gebruik 
geven aan derden of voor derden toegankelijk maken; 

- Iedere aanpassing van een kennisproduct behoeft de schriftelijke instemming van Tranzo om te 
kunnen beoordelen of deze passen bij het bestaande kennisproduct en de goede naam en reputatie van 
Tranzo niet schaden (persoonlijkheidsrecht);  

- Tranzo zal het kennisproduct naar beste vermogen en volgens de toepasselijk wetenschappelijke 
standaarden uitvoeren; 

- Tranzo geeft geen garantie: 

(i) dat het kennisproduct aan de eisen van de gebruiker voldoet; 

(ii) dat het kennisproduct ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; 

(iii) inzake de bruikbaarheid van het kennisproduct; 

(iiii) dat het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van het kennisproduct (met inbegrip van 
alle informatie en het materiaal m.b.t. dit kennisproduct) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of 
anderszins aan de eisen van de gebruiker voldoet; 

- Tranzo sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die de gebruiker lijdt als 
gevolg van de toepassing van het kennisproduct; 

-  De gebruiker vrijwaart Tranzo van aanspraken van derden betreffende het gebruik van het 
kennisproduct; 
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- Tranzo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

- De hiervoor bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van  
directe personenschade of zaakschade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of 
opzettelijke tekortkoming; 

- Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 08-04-2022. 


