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Gebruiksvoorwaarden VNAB iDOSpl@tform 

Versie 2.0 (april  2019) 

1. Definities 

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. Contentdiensten: de informatie en diensten die door of via de Contentleverancier 

middels het iDOSpl@tform worden aangeboden, waaronder de raadplegingen via het 

Kadaster voor het achterhalen van adresgegevens;  

b. Contentleverancier: een niet aan VNAB gelieerde natuurlijke of rechtspersoon die 

Contentdiensten aanbiedt op of via het iDOSpl@tform, zoals het Kadaster  

c. Gebruiker: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of voor een Relatie met wie 

VNAB de Overeenkomst Dienstverlening VNAB heeft gesloten op grond waarvan deze 

natuurlijke persoon bevoegd is om gebruik te maken van het iDOSpl@tform; 

d. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden VNAB iDOSpl@tform en eventuele 

opvolgende versies daarvan; 

e. Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, handelsmerken, dienstenmerken, 

modelrechten, auteursrechten, databankrechten, handels  of bedrijfsnamen en 

andere dergelijke rechten of verplichtingen, waaronder begrepen alle depots en 

rechten tot deponering daarvoor; 

f. iDOSpl@tform: de door VNAB aangeboden faciliteit waarin ‘objectgegevens’ 

gestructureerd, verrijkt en uniform worden vastgelegd, zodat deze op efficiënte wijze 

binnen de keten kunnen worden gedeeld; 

g. Relatie: een lid of partner van VNAB die met VNAB de Overeenkomst Dienstverlening 

VNAB heeft gesloten en op grond daarvan toegang heeft tot (een deel van )de 

faciliteiten en diensten van VNAB; 

h. Vertrouwelijke Informatie: alle bedrijfseconomische, technische, financiële en overige 

informatie, die op welke wijze dan ook door VNAB is verstrekt of openbaar is gemaakt 

via het iDOSpl@tform. Vertrouwelijke Informatie zal niet omvatten informatie die: i) 

reeds in het publieke domein algemeen en vrij beschikbaar is of als zodanig ter 

beschikking komt, anders dan door een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of 

door een derde partij die is gehouden aan een soortgelijke geheimhoudingsplicht met 

betrekking tot dergelijke informatie; (ii) op rechtmatige wijze was verkregen door de 

Relatie voorafgaand aan ontvangst ervan via VNAB; of (iii) de Relatie heeft ontvangen 
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van een derde, die ten aanzien van die informatie niet is gebonden aan enige 

geheimhoudingsplicht. 

i. VNAB: Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A., alsmede haar 

rechtsopvolgers; 

j. iDOSpl@tform: de door VNAB aangeboden faciliteit waarin polisgegevens zoals 

‘objectgegevens’ gestructureerd, verrijkt en uniform worden vastgelegd, zodat deze 

op efficiënte wijze binnen de keten kunnen worden gedeeld. 

1.2. In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “u” de Gebruiker en wordt “uw” 

dienovereenkomstig uitgelegd.  

2. Aanvraag en toegang tot het iDOSpl@tform 

2.1. Om gebruik te kunnen maken van het iDOSpl@tform, heeft  u van VNAB een 

gebruikersnaam en een wachtwoord gekregen. Met het verstrekken van deze 

inloggegevens verleent VNAB aan u een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van het 

iDOSpl@tform. Indien u met VNAB geen expliciete duur van dit gebruiksrecht bent 

overeengekomen, is de duur van het gebruiksrecht beperkt tot de geldigheidsduur van de 

verstrekte gebruikersnaam. 

3. Gebruik en beschikbaarheid van het iDOSpl@tform 

3.1. VNAB streeft ernaar het iDOSpl@tform constant en zonder onderbreking beschikbaar te 

houden voor gebruik. VNAB geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke 

beschikbaarheid en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.  

3.2. VNAB is niet verantwoordelijk voor de communicatiediensten van uw internet service 

provider of de beschikbaarheid van het iDOSpl@tform via deze communicatiediensten. Alle 

kosten van toegang tot en gebruik van de door uw internet service provider verleende 

communicatiediensten komen voor uw rekening. 

4. Uw verplichtingen 

4.1. U garandeert dat uw gebruik van het iDOSpl@tform geen inbreuk maakt op rechten van 

derden, strijdig is met of een tekortkoming inhoudt van wet- en regelgeving of enig vonnis, 

contract of de statuten van een onderneming waaraan u verbonden bent. 

4.2. U zult uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en u zult het wachtwoord 

wijzigen indien dat uit hoofde van uw verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw 

gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk is. 
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4.3. U blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor uw gebruikersnaam en 

wachtwoord en voor het gebruik van het iDOSpl@tform. Indien een derde mogelijk toegang 

heeft verkregen tot het iDOSpl@tform via uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, of in 

geval van verlies hiervan, dient u VNAB daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

4.4. U zult bij het gebruik van het iDOSpl@tform aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen, 

alsmede aan procedures en gebruiksinstructies zoals beschreven op www.vnab.nl. U erkent 

dat u verantwoordelijk bent voor de volledige naleving uwerzijds van de wet- en 

regelgeving die van toepassing is op toegang tot en gebruik van het iDOSpl@tform. 

4.5. U erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het iDOSpl@tform en 

informatie die is geplaatst op het iDOSpl@tform bij VNAB of bij de rechthebbende (blijven) 

berusten.  

4.6. U zult wijzigingen van uw gegevens, zoals NAW, en/of andere relevante wijzigingen direct 

aan VNAB doorgeven. 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

5.1. Het gebruik van het iDOSpl@tform is geheel voor uw rekening en risico. U begrijpt en 

accepteert dat VNAB voor u informatie, waaronder Contentdiensten, bundelt en aanbiedt 

via het iDOSpl@tform, maar dat VNAB geen adviseur is. Daarnaast is het binnen het 

iDOSpl@tform mogelijk voor Relaties om zelf informatie toe te voegen aan en beschikbaar 

te stellen via het iDOSpl@tform. VNAB is niet verantwoordelijk voor Contentdiensten en 

het handelen of nalaten van de Contentleveranciers en de Relaties. VNAB kan niet instaan 

voor de juistheid van de informatie in het iDOSpl@tform en is hiervoor niet aansprakelijk.   

5.2. VNAB is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met het gebruik van het 

iDOSpl@tform, daaronder begrepen doch niet beperkt tot enige schade voortvloeiend uit 

het gebruik van de Diensten, de informatie die is geplaatst op het iDOSpl@tform of 

transacties die worden gesloten naar aanleiding van op het iDOSpl@tform geplaatste 

Contentdiensten. In geen geval is VNAB aansprakelijk voor enige gevolg, indirecte, 

vermogens , bijzondere of aanvullende schade. 

5.3. VNAB is niet aansprakelijk jegens u voor enigerlei schade indien VNAB niet in staat is u 

gebruik te laten maken van het iDOSpl@tform als gevolg van enige oorzaak die in 

redelijkheid buiten de invloedssfeer van VNAB valt, daaronder begrepen doch niet beperkt 

tot: 

(a) het niet beschikbaar zijn van de verbinding met het iDOSpl@tform;  
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(b) onvolledigheid, verminking, misverstanden, vertragingen of storing bij het verzenden 

van gegevens of communicatie als gevolg van storing of onjuiste werking van 

datacommunicatielijnen, het onleesbaar worden van gegevens, verlies daarvan tijdens 

verzending of het verkeerd doorgeven daarvan als gevolg van enigerlei oorzaak, 

directe of indirecte stroomstoring of storing van apparatuur, gegevensverwerkings-  en 

communicatiesystemen of verzendingsverbindingen; en 

(c) onjuist of onbevoegd gebruik van het iDOSpl@tform door u of door derden.  

5.4. De beperking van aansprakelijkheid zoals weergegeven in dit artikel is niet van toepassing 

voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VNAB of haar senior 

management. 

5.5. U zult VNAB blijvend vrijwaren tegen alle schade als gevolg van het door u inbreuk maken 

op de rechten van VNAB of rechten van derden, het nalaten om de veiligheid van uw 

gebruikersnaam en/of wachtwoord te handhaven en alle vorderingen van derden als gevolg 

van of in verband met uw gebruik van het iDOSpl@tform. 

6. Opschorting en beëindiging  

6.1. VNAB behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht en uw toegang tot het 

iDOSpl@tform te blokkeren en/of blijvend onmogelijk te maken indien VNAB een redelijke 

grond heeft om aan te nemen dat u tekort schiet of zult schieten in de nakoming van een 

verplichting onder deze Gebruiksvoorwaarden. Dit recht van VNAB geldt in aanvulling op 

de rechten van VNAB onder de Overeenkomst Dienstverlening VNAB. 

7. Vertrouwelijke Informatie 

7.1. U zult strikte geheimhouding betrachten met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie 

en zult, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VNAB: 

(a) geen Vertrouwelijke Informatie distribueren, bekendmaken of verspreiden aan 

anderen dan de eigen werknemers of adviseurs die voor het doel waarvoor de 

Vertrouwelijke Informatie is verstrekt kennis moeten hebben van dergelijke 

informatie, anders dan via de mogelijkheden die u door VNAB via het iDOSpl@tform 

worden geboden; 

(b) Vertrouwelijke Informatie met dezelfde mate van zorgvuldigheid behandelen als zij 

betracht met betrekking tot haar eigen informatie van gelijk belang die vertrouwelijk 

behandeld dient te worden; 
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(c) de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor 

dergelijke Vertrouwelijke Informatie aan haar is bekendgemaakt en deze niet 

gebruiken ten behoeve van derden.  

7.2. De geheimhoudingsverplichtingen zoals vermeldt in artikel 7.1 zullen blijven voortbestaan.  

8. Wijzigen Gebruiksvoorwaarden 

8.1. VNAB kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal VNAB zich 

inspannen om u ten minste tien (10) kalenderdagen vóór de ingangsdatum van de 

desbetreffende wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen, tenzij dit 

onder de gegeven omstandigheden niet redelijkerwijs mogelijk is.  

8.2. Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen kunnen onmiddellijk ingaan. Andere wijzigingen 

op grond van dit artikel gaan in op de aan u aangegeven datum. 

9. Rechtskeuze, geschillen en varia 

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

9.2. U stemt ermee in om eventuele geschillen, voortvloeiend uit het gebruik van het 

iDOSpl@tform, in goed overleg met VNAB tot een oplossing te proberen te brengen. Indien 

dit niet lukt, gaat u akkoord dat alle geschillen betreffende deze Gebruiksvoorwaarden in 

eerste instantie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

9.3. De artikelen in de Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, 

waaronder maar niet beperkt tot artikel 5 (Aansprakelijkheid en vrijwaring) en artikel 7 

(Vertrouwelijke Informatie), blijven van kracht na beëindiging van uw gebruik van het 

iDOSpl@tform. 

9.4. Geen van beide partijen mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

andere partij haar rechten, voordelen en/of verplichtingen uit hoofde van deze 

Gebruiksvoorwaarden overdragen.  

9.5. Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet bindend wordt 

geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

 


