
   

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. De gebruiker van Dakota beschikt over een door Consolidated ter beschikking 

gestelde gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot Dakota kan worden 

verkregen;  

2. De gebruiker heeft kennis genomen van deze Gebruiksvoorwaarden, de Disclaimer & 

Copyright en Privacy Statement en accepteert deze;  

3. De toegang tot Dakota is strikt persoonlijk, dat wil zeggen beperkt tot gebruikers die 

werkzaam zijn bij de opdrachtgevers van Consolidated;  

4. De gebruiker verklaart werkzaam te zijn bij een opdrachtgever van Consolidated;  

5. Het is de gebruiker niet toegestaan om toegang tot Dakota aan derden, niet zijnde 

medewerkers van de opdrachtgever van Consolidated, te verschaffen;  

6. Alle informatie in Dakota wordt naar eer en geweten correct weergegeven door 

Consolidated; 

7. De bedragen die genoemd zijn voor periodiek, preventief en planmatig onderhoud 

zijn richtprijzen. De maatregelen bij het planmatig onderhoud zijn beperkt tot de 

gebruikelijke dakdekkerswerkzaamheden aan de dakbouwdelen die met een conditie 

zijn beoordeeld; 

8. Op de transacties voor correctief onderhoud zijn onze ‘Algemene verkoop-, leverings- 

en uitvoeringsvoorwaarden Consolidated’ van toepassing, zoals wij die hebben 

gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Dordrecht op 28 juni 2011 onder 

depotnummer AL 16/2011. 

9. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw;  

10. Consolidated is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele foutieve 

informatie in Dakota;  

11. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten en 

auteursrechten, ten aanzien van Dakota komen uitsluitend toe aan Consolidated; 

12. Het gebruik van de informatie uit Dakota is slechts bestemd voor intern gebruik en 

mag op geen enkele wijze door de gebruiker openbaar worden gemaakt en/of 

verveelvoudigd dan wel op systematische wijze worden opgevraagd;  

13. Consolidated is gerechtigd de toegang tot Dakota of delen daarvan voor een 

individuele account te beëindigen in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van 

een account, handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, het eindigen van de 

overeenkomst tussen opdrachtgever en Consolidated, indien het account een jaar 

niet is gebruikt of in geval van opzegging door de gebruiker;  

14. Consolidated heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Hierover zal 

Consolidated de gebruiker tijdig informeren;  

15. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen voortvloeiende uit deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd 

aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.  


