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Gebruik van informatie van InnovationSpotter 

 
Toepassing 
Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en situaties, waarbij InnovationSpotter digitaal informatie van 
InnovationSpotter of van derden ter beschikking stelt of levert, hetzij rechtstreeks, hetzij via 
InnovationSpotter website of downloads geldt het volgende: 
 
Informatie 
Onder informatie wordt verstaan alle schriftelijke of digitale informatie m.b.t. tekst, cijfers, afbeeldingen 
of informatiestructuren, die InnovationSpotter online of offline ter beschikking stelt aan derden voor 
eigen gebruik, al dan niet in het kader van het uitoefenen van privégebruik een beroep of bedrijf. 
 
Gebruiksrecht 
InnovationSpotter verleent aan gebruiker in de gebruiksperiode afhankelijk van het gekozen abonnement 
het gebruiksrecht om de informatie van InnovationSpotter in het kader van het uitoefenen van een 
beroep of het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten onbeperkt te bekijken, bewerken en te 
gebruiken. Deze mogelijkheid is niet exclusief en niet aan anderen overdraagbaar.  
 
Eigendom en auteursrechten 
Alle door InnovationSpotter aan gebruiker ter beschikking gestelde of geleverde informatie blijft het 
volledige eigendom van Platform Economie & Ruimte de eigenaar van de website InnovationSpotter.  
Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of 
industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van InnovationSpotter de originele informatie van 
InnovationSpotter aan anderen te verkopen, verhuren, leveren, uit te lenen, te vervreemden of aan 
anderen ter beschikking te stellen of over te dragen. 
 
Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid 

InnovationSpotter en de informatieverstrekkers stellen de informatie naar beste weten en kunnen zo 
zorgvuldig mogelijk samen.  
InnovationSpotter adviseert iedereen nadrukkelijk om niet uitsluitend deze informatie te gebruiken, maar 
deze altijd in samenhang met andere informatie te controleren. 
InnovationSpotter en de informatieverstrekkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
eventuele schade, die het gevolg is van handelingen of beslissingen, die voortkomen of gebaseerd zijn op 
door InnovationSpotter verstrekte informatie. 
 
Gebruikskosten 
Voor het inloggen op InnovationSpotter.nl en/of voor het importeren van informatie en/of het gebruiken 
van de informatie in computerapplicaties van InnovationSpotter betaalt de gebruiker het verschuldigde 
bedrag voor het gebruiksrecht in Euro op bankrekening ten name van InnovationSpotter te Son en 
Breugel binnen een betalingstermijn van veertien kalenderdagen na de aanvangsdatum van de 
gebruiksperiode. 
 
Aansprakelijkheid 
InnovationSpotter streeft ernaar dat voor gebruikers de informatie op InnovationSpotter.com permanent 
beschikbaar, toegankelijk en/of digitaal benaderbaar is. InnovationSpotter treft daartoe voorzieningen, 
die in de huidige praktijk van digitale communicatie en informatie uitwisseling gebruikelijk zijn om dit 
mogelijk te maken en te waarborgen. InnovationSpotter aanvaardt dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele schade, die het gevolg is van of samenhangt met het gebruiken of het 
niet kunnen gebruiken van InnovationSpotter.com beschikbaar gestelde deel of beschikbaar te stellen 
delen van de informatie van InnovationSpotter.nl. Voor het raadplegen van een dag wordt 10 euro in 
rekening gebracht als administratiekosten voor 1 dag bedenktijd.  

Privacy 
InnovationSpotter is gebonden aan de wet- en regelgeving in het kader van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens gebruikt InnovationSpotter uitsluitend om klanten 
of relaties zo goed mogelijk te adviseren over haar producten of diensten of voor hen nieuwe of 
verbeterde producten of diensten te ontwikkelen. Indien nodig, gebruikt InnovationSpotter de verstrekte 
gegevens voor het voorkomen, opsporen of bestrijden van onrechtmatige of strafbare activiteiten. 
 
Beëindiging 
Indien gebruiker afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, inbreuk maakt op de rechten 
van InnovationSpotter of anderszins in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen te voldoen, is 
InnovationSpotter gerechtigd om het verlenen van diensten, het leveren of ter beschikking stellen van 



producten of informatie aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen en aanbiedingen en/of 
overeenkomsten dienaangaande met onmiddellijke ingang te ontbinden. 
 
Overmacht 
Als InnovationSpotter haar verplichtingen uit overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen door een haar niet toerekenbare oorzaak, worden de verplichtingen opgeschort tot op het 
moment dat InnovationSpotter alsnog in staat is om deze op de afgesproken wijze na te komen.  
Indien deze situatie een kalenderweek of langer voortduurt, heeft een ieder het recht om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk of per email op te zeggen. 
 
Nederlands recht 
Deze algemene voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd en gaan in op het moment, waarop men 
gebruik maakt van een dienst of de beschikking krijgt over een product van InnovationSpotter of waarop 
dienaangaande een aanbieding is gedaan of overeenkomst is gesloten. Uitsluitend is het Nederlands 
recht van toepassing op het leveren van diensten of producten van InnovationSpotter en aanbiedingen 
en/of overeenkomsten dienaangaande, in welke vorm en welke taal ook. 
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