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1. Disclaimer
De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op alle informatie, modellen, data en
gegevens die op of via deze website (hierna te noemen de “Website”) worden aangeboden
(hierna te noemen de “Informatie”) en alle diensten en werkzaamheden welke door de
Geologische Dienst Nederland (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO, een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van
artikel 3 TNO-wet) (hierna te noemen: “TNO”) worden verricht die verband houden met de
Informatie.
Door de Website te bezoeken of door de Informatie te gebruiken, op welke wijze dan ook,
verklaart u zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen toepasselijke voorwaarden die betrekking hebben op specifieke
producten en diensten van TNO en de voorwaarden van deze Disclaimer, prevaleren
eerstgenoemde voorwaarden.
Gebruik van de Website
De Informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ter zake van de Nederlandse
ondergrond en het continentaal plat, en wordt geenszins met het oog op enig specifiek gebruik
ter beschikking gesteld. Er kunnen daarom geen rechten aan de Informatie worden ontleend
anders dan voor zover deze rechten expliciet en schriftelijk door TNO aan een gebruiker van die
Informatie via de onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn toegekend.
TNO neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van zowel de Website
als de Informatie. Bepaalde delen van de Informatie bestaat uit voorspellingen en schatting van
de Nederlandse ondergrond en het continentaal plat. TNO maakt gebruik van bronnen die
redelijkerwijs betrouwbaar geacht kunnen worden. Desalniettemin kan TNO niet instaan voor
de juistheid en volledigheid van de Informatie. TNO garandeert evenmin dat de Website
foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de Website en/of de Informatie op een wijze
die in strijd is met de wet, de van toepassing verklaarde voorwaarden (zijnde deze Disclaimer
en eventuele bijzondere voorwaarden) en/of hetgeen in het maatschappelijk verkeer
betamelijk moet worden geacht. Evenmin is het toegestaan om van de Website en/of de
Informatie gebruik te maken op een wijze die redelijkerwijs tot beschadiging, onderbreking of
belemmering van de Website of haar voorzieningen kan leiden, bijvoorbeeld door het
verspreiden van een computervirus, hacking of password-mining.
Beperking van aansprakelijkheid TNO
TNO is nimmer aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie en door haar
geboden (vertraagde) diensten. TNO is bovendien nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg
van:
1. storingen met betrekking tot de Website;
2. onderschepping, wijziging of oneigenlijk gebruik van informatie die van of naar de
Website is verzonden;
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3. defecten, virussen of andersoortige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software
die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van de Website;
4. verlies van gegevens als gevolg van gebruik van de Website; en
5. aanspraken van derden met betrekking tot de Informatie.
Informatie van derden
De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die niet onder de controle staan
van TNO en waarvoor TNO geen verantwoordelijkheid draagt. Deze hyperlinks zijn enkel
opgenomen op de Website als extra dienstverlening. Niets van de op of via deze websites van
derden aangeboden informatie, producten en/of diensten kan worden beschouwd als zijnde
door TNO aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico en TNO
is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites en daarop aangeboden informatie,
producten en/of diensten
Wijzigingen
TNO behoudt zich het recht voor de Informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer,
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wijzigingen treden in
werking vanaf het moment waarop de gewijzigde Informatie is geplaatst op de Website. Het
verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de Informatie, met inbegrip van de tekst
van deze Disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op diensten van TNO, de Website en de Disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met diensten van TNO, de Website en
deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
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2. Gebruiksvoorwaarden
Artikel 1 – Definities
De onderstaande begrippen zullen, indien en voor zover zij met een hoofdletter zijn
geschreven, in deze voorwaarden de betekenis hebben zoals beschreven in dit artikel.
Artikel

een artikel in deze Voorwaarden;

Auteursrechthebbende

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
krachtens makerschap of rechtsverkrijging
auteursrechthebbende is of is geworden op
één of meerdere Werken of een ander
intellectueel eigendomsrecht heeft ten
aanzien van de Werken;

BRO

basisregistratie ondergrond, bestaande uit
gegevens en modellen met betrekking tot
de ondergrond van Nederland en het
continentaal plat, waarvan de Minister van
Infrastructuur en Milieu houder is - zoals
vastgelegd in de Wet basisregistratie
ondergrond - en waarover TNO het
operationeel beheer voert;

DINO

de door TNO samengestelde en
gepubliceerde centrale database voor
gegevens over de ondergrond van
Nederland die te raadplegen is op of via de
Website en de software die door TNO of in
opdracht van TNO ontwikkeld is om de
database te kunnen gebruiken;

Gebruiker

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die
via de Website toegang heeft tot DINO, BRO
en/of de Werken;

Model

DGM, REGIS II, GeoTOP en alle andere
modellen op de Website;

Promotioneel Gebruik

het gebruik van de Werken als omschreven
in Artikel 4.2 en verder;

TNO

Geologische Dienst Nederland (onderdeel
van de Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek TNO, een publiekrechtelijke
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rechtspersoon op basis van artikel 3 TNOwet);
Voorwaarden

deze gebruiksvoorwaarden;

Website

www.dinoloket.nl

Werken

alle informatie, Modellen, data en gegevens
die op of via de Website wordt aangeboden.

Artikel 2 – Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website door Gebruiker. Door
de Website te bezoeken of door de Werken te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt
Gebruiker de inhoud en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en erkent verder gebonden
te zijn aan de Voorwaarden. TNO wijst alle andere voorwaarden - inclusief door Gebruiker
gehanteerde algemene voorwaarden - uitdrukkelijk van de hand, welke afwijzing Gebruiker
erkent en aanvaardt.
Artikel 3 –Persoonsgegevens en privacy
3.1 Ten aanzien van (de verwerking van) persoonsgegevens hanteert TNO de onderstaande
Privacy Voorwaarden.
3.2 Niet tegenstaande de inhoud van de Privacy Voorwaarden behoudt TNO zich het recht
voor persoonsgegevens aan Auteursrechthebbenden en/of derden te verstrekken,
indien en voor zover Gebruiker de bepalingen van deze Voorwaarden niet naleeft en/of
door het gebruik van de Werken de rechten van die betreffende
Auteursrechthebbenden en/of derden schendt of heeft geschonden.
3.3.3 Gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en
volledig zijn en vrijwaart TNO voor enige schade die kan voortvloeien uit de onjuistheid
of onvolledigheid van deze gegevens.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Gebruiker erkent dat het volledig eigendomsrecht ten aanzien van de Werken bij de
relevante Auteursrechthebbende berust. Alle Werken die op via de Website beschikbaar
zijn, zijn volledig vrij te gebruiken, tenzij in deze Voorwaarden of in enige bijzondere
voorwaarden expliciet anders is bepaald.
4.2 Wanneer er expliciet door anderen dan TNO intellectuele eigendomsrechten zijn
voorbehouden ten aanzien van Werken, dan erkent Gebruiker dat de intellectuele
eigendomsrechten op die Werken toekomen aan de Auteursrechthebbende met betrekking
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tot die Werken. Het betreffende Werk dient hiertoe expliciet de naam van de
Auteursrechthebbende te vermelden.
4.3 Alle Modellen zijn en blijven volledig eigendom van TNO.
4.4 Gebruiker zal geen enkele actie ondernemen of nalaten welke negatieve gevolgen heeft
voor de rechten of de gerechtigdheid van een Auteursrechthebbende tot zijn of haar Werk.
4.5 Gebruiker zal onverwijld aan TNO alle aan Gebruiker ter kennis komende schendingen of
mogelijke schendingen melden van de rechten van een Auteursrechthebbende met
betrekking tot een Werk. Of tegen dergelijke schendingen gerechtelijke of
buitengerechtelijke stappen zullen worden ondernomen of ten aanzien daarvan schikkingen
worden getroffen, is exclusief ter beoordeling van de relevante Auteursrechthebbende.

Artikel 5 – Gebruik van de Werken
5.1 De Website beoogt Werken publiekelijk toegankelijk te maken. Gebruiker zal zich
daarom dienen te onthouden van iedere handeling die de vrije toegang tot en het
gebruik van de Werken inperkt dan wel verbindt aan een doelstelling van geldelijk gewin
aan de zijde van de Gebruiker.
5.2 Gebruik van de Werken zonder vermelding van de relevante Auteursrechthebbende als
bedoeld in Artikel 4.2, is niet toegestaan. Bij de Werken, of indien toepasselijk in de
colofon, dient daarom goed leesbaar een bijschrift opgenomen te worden dat verwijst
naar de relevante Auteursrechthebbende. Ieder ander gebruik van de Werken is niet
toegestaan, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien Gebruiker een of meerdere
Werken anderszins wil benutten, dient Gebruiker contact op te nemen met TNO. TNO
zal vervolgens contact opnemen met de relevante Auteursrechthebbende. De
Auteursrechthebbende kan aanvullende voorwaarden stellen aan het voorgenomen
gebruik.

Artikel 6 – Beëindiging
6.1 TNO kan op ieder moment om haar moverende redenen aan Gebruiker de toegang tot de
Website ontzeggen zonder verplicht te zijn mogelijke schade te vergoeden ontstaan als
gevolg van de ontzegging.
6.2 Gebruiker dient na schriftelijke mededeling door TNO en/of de Auteursrechthebbende
iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de relevante Werken te staken en
gestaakt houden en alle reproducties van de relevante Werken te vernietigen dan wel te
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verwijderen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 Indien Gebruiker door gebruik van een of meerdere Werken inbreuk maakt op rechten van
derden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en portretrechten van derden,
kunnen deze derden actie jegens Gebruiker ondernemen. TNO is niet aansprakelijk voor de
schade die Gebruiker als gevolg hiervan lijdt. Evenmin kan TNO door Gebruiker gehouden
worden medewerking te verlenen aan het weerleggen van een dergelijke inbreuk, of
anderszins Gebruiker bijstand te verlenen.
7.2 Gebruiker vrijwaart TNO voor aanspraken van derden genoemd in Artikel 7.1, alsmede voor
schade die voortvloeit uit en samenhangt met dergelijke aanspraken.

Artikel 8 – Wijzigingen
TNO behoudt zich het recht voor de Werken, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden,
te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wijzigingen treden in
werking vanaf het moment waarop de gewijzigde Werken zijn geplaatst op de Website. Het
verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de Werken, met inbegrip van de tekst van
deze Voorwaarden, zijn gewijzigd.
Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke
voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
Artikel 10 – Algemeen
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig,
ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de
toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden
aantasten. TNO zal in een dergelijke situatie een nieuwe bepaling opstellen die van toepassing
zal zijn en die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk
benadert.
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3. Privacy Voorwaarden
Deze Privacy Voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie, modellen, data en gegevens
die op of via deze website (hierna te noemen de “Website”) worden aangeboden (hierna te
noemen de “Informatie”) en alle diensten en werkzaamheden welke door de Geologische
Dienst Nederland (onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO, een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van
artikel 3 TNO-wet) (hierna te noemen: “TNO”) worden verricht die verband houden met de
Informatie.
Door de Website te bezoeken, de Informatie te gebruiken (op welke wijze dan ook), TNO
telefonisch te contacteren of door een e-mail te sturen naar info@dinoloket.nl of enig ander
TNO e-mailadres verklaart u zich akkoord met inhoud en de toepasselijkheid van deze Privacy
Voorwaarden. Tevens geeft u daarmee toestemming voor het gebruik door TNO van specifieke
persoonsgegevens die u ons verstrekt. Het gaat hierbij om gegevens zoals uw e-mailadres, uw
geslacht (teneinde de juiste aanhef voor berichten te kunnen bepalen), uw voorletters en
achternaam. Indien van toepassing ook gegevens betreffende de organisatie waarvoor u
werkzaam bent (zoals de naam van de organisatie, Kamer van Koophandel (KvK) nummer en
Overheidsidentificatienummer (OIN)).
TNO zal deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende regels van de Wet
bescherming persoonsgegevens. In deze Privacy Voorwaarden lichten wij toe voor welke
doelen wij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken.
Gebruik van uw gegevens
Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak TNO
daartoe verplicht.
Uw persoonsgegevens worden door TNO uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. het kunnen afhandelen van uw vraag, verzoek of incidentmelding;
2. het versturen van e-mail nieuwsberichten; en
3. het versturen van een uitnodiging voor DINO/BRO-bijeenkomsten en evenementen.
Om uw persoonsgegevens goed te beschermen, is door TNO voorzien in passende waarborgen.
Door middel van de inzet van beveiligingstechnologie en procedurele regels met betrekking tot
de toegang en het gebruik van de persoonsgegevens, draagt TNO zorg voor de bescherming van
uw persoonsgegevens.
Indien u er geen prijs op stelt om nieuwsberichten of andersoortige informatie via e-mail te
ontvangen van TNO, dan kunt u zich hiervoor apart afmelden door middel van een emailbericht aan info@dinoloket.nl. Wij zullen u een schriftelijke bevestiging sturen van
ontvangst van uw afmelding.
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Vragen
Voor vragen over de inhoud van deze Privacy Voorwaarden, over onze activiteiten ter
bescherming daarvan of over het gebruik van de Website, kunt u online contact opnemen via
info@dinoloket.nl.
Wijzigingen
TNO behoudt zich het recht voor de Informatie, met inbegrip van de tekst van deze Privacy
Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Wijzigingen treden in werking vanaf het moment waarop de gewijzigde Informatie is geplaatst
op de Website. Het verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de Informatie, met
inbegrip van de tekst van deze Privacy Voorwaarden, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op diensten van TNO, de Website en de Privacy Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met diensten van TNO, de Website
en deze Privacy Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Den Haag.
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4. Cookies
De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, een
publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 3 TNO-wet (hierna te noemen: “TNO”)
maakt gebruik van Google Analytics-cookies om statistieken te volgen van internetbezoeken.
TNO heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarbij zijn de laatste
drie posities van uw IP-adres geanonimiseerd, is het delen van gegevens met Google uitgezet
en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google
Analytics-cookies.
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