
Leveringsvoorwaarden NDFF 

 

versie oktober 2017 

 

partij 1 

Afnemer data NDFF, verder te noemen: afnemer 

 

partij 2 

NDFF p/a BIJ12, gevestigd en kantoorhoudende aan de Leidseveer 2, te 3511 SB Utrecht, KvKnr 

27261712, rechtsgeldig vertegenwoordigd bij volmacht door haar directeur Tjeerd Kampstra, 

verder te noemen: NDFF. 

 

zijn overeengekomen als volgt:  

Artikel 1 Definities 

1. NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna, zijnde een verzameling gedistribueerde 

databanken die gegevens bevat over het voorkomen in Nederland van planten en 

dieren, alsmede achtergrondgegevens (validatie en de verantwoording hiervan door 

middel van onder meer bronvermeldingen, standaarden en registratie van 

meetmethoden, taxonomie). 

 

2. Overige gebruikers: overige gebruikers van het NDFF-systeem die een 

samenwerkingsverband met BIJ12 hebben gesloten voor het beschikbaar stellen van 

natuurgegevens en het inzien en gebruiken van natuurgegevens van overige partijen 

die gebruik maken van het NDFF-systeem. 

 

3. Natuurgegevens: punt-, lijn-, of vlakdekkende informatie over de aan- en 

afwezigheid van planten en dieren in Nederland gebaseerd op waarnemingen uit 

projecten waarbij geregistreerde meet- en verwerkingsprotocollen zijn gehanteerd, 

alsmede op losse waarnemingen.  

 

4. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van BIJ12 ten behoeve van de 

uitvoering van deze overeenkomst.  

 

5. Beknopte levering: een samenvatting van de data uit de NDFF van de door de 

afnemer geselecteerde kilometerhok(ken) van het aantal soorten per soortgroep en 

het aantal wettelijk beschermde soorten waargenomen in dat kilometerhok.  

 

6. Standaardlevering: een digitale uitdraai van de data uit de NDFF van de door de 

afnemer geselecteerde kilometerhok(ken), soort(en), soortgroep(en), 

beleidscategorie(en) en/of periode, al of niet gecombineerd met een tijdelijke 

toegang (account) op het Uitvoerportaal van de NDFF. 

 

7. Levering watervogeltelgebieden: een digitale uitdraai van de data uit de NDFF van de 

door de afnemer geselecteerde watervogeltelgebied(en), soort(en) watervogel(s), 

beleidscategorie(en) en/of periode, al of niet gecombineerd met een tijdelijke 

toegang (account) op het Uitvoerportaal van de NDFF. 
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8. Tijdelijke toegang tot de NDFF: het recht om met behulp van door Serviceteam van 

de NDFF verstrekte inloggegevens gedurende een vaste periode gebruik te kunnen 

maken van het Uitvoerportaal van de NDFF met alle bijbehorende faciliteiten. 

 

9. Leveringsgebied: het gebied (de door de afnemer geselecteerde kilometerhok(ken)) 

waar de levering betrekking op heeft.  

 

10. Geaggregeerd: samengevoegd vanuit punt-, lijn- of andersoortige kleinschalige 

vlakwaarnemingen tot een hoger schaalniveau, waarbij de exacte locatie van de 

waarnemingen in de aggregatie wordt vervangen door een aanduiding van ten 

minste 1 bij 1 kilometer. 

 

11. Inzien van natuurgegevens: het bekijken van gegevens in het systeem zonder 

daarbij te kunnen beschikken over databestanden.  

 

12. Gebruiken van natuurgegevens: het opvragen van gegevens in het systeem en het 

kunnen beschikken over die gegevens in de eigen omgeving. 

 

Artikel 2 Aanvang en leveringstijd 

1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum waarop de NDFF de bestelling voor de 

levering van natuurgegevens van afnemer heeft ontvangen.  

 

2. De levertijd, zijnde de maximale tijd die de NDFF heeft om ervoor te zorgen dat de 

organisatie van afnemer de gevraagde gegevens ontvangt, gaat in op de datum 

bedoeld in het eerste lid. Als levertijd geldt de termijn zoals deze is vermeld op de 

website van Het Natuurloket ten tijde van de bestelling.  

 

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van afnemer 

1. Op grond van deze overeenkomst mag afnemer gegevens uit de NDFF gebruiken 

overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid. Bij een beknopte levering betreft 

het een samenvatting van de natuurgegevens van de door afnemer geselecteerde 

kilometerhokken. Bij een standaardlevering betreft het alle in de NDFF beschikbare 

en gevalideerde natuurgegevens van de geselecteerde kilometerhokken, soort(en),  

soortgroep(en), beleidscategorie(en) en/of periode. Bij een levering 

watervogeltelgebieden betreft het alle in de NDFF beschikbare en gevalideerde 

gegevens van watervogels van de geselecteerde watervogeltelgebied(en), soort(en), 

beleidscategorie(en) en/of periode. 

 

2. Met de levering van de in het eerste lid bedoelde gegevens verstrekt BIJ12 aan 

afnemer ten aanzien van die gegevens toestemming om die gegevens: 

  

a. te verstekken aan het bevoegd gezag in het kader van een vrijstellings- of 

ontheffingsprocedure in relatie tot ruimtelijke ingrepen waarin afnemer 

belanghebbende is;  

b. te gebruiken voor het betreffende eigen project of plan en daarover alleen op 

geaggregeerde wijze te publiceren;  

c. te verstrekken aan een derde die als opdrachtnemer van afnemer ten behoeve van 

het betreffende project of plan van afnemer optreedt, in welk geval deze derde 

slechts de beschikking krijgt over die gegevens voor de duur van dat project of plan 
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en waarbij afnemer ervoor verantwoordelijk is dat deze derde de gegevens na het 

verstrijken van de duur van dat project of plan zal retourneren dan wel vernietigen. 

 

3. In elke schriftelijke of digitale publicatie, losse kaart of afbeelding waarin de 

verstrekte informatie is verwerkt, dient afnemer de NDFF als bron te vermelden en 

geeft zij duidelijk aan dat er auteursrechten rusten op de informatie. Ook de datum 

van de levering dient onderdeel te zijn van deze bronvermelding.  

 

 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen van BIJ12 

 

1. BIJ12 behoudt te allen tijde het recht om een aan afnemer verleende toestemming 

zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, in te trekken. Afnemer zal direct na schriftelijke 

mededeling hiervan verveelvoudiging en openbaarmaking van natuurgegevens 

waarvoor toestemming is verleend staken en gestaakt houden en alle 

verveelvoudigingen van natuurgegevens waarover zij op enigerlei wijze nog de 

beschikking heeft, vernietigen dan wel verwijderen.  

 

2. BIJ12 heeft te allen tijde het recht om bij afnemer een afschrift van de met de 

natuurgegevens uit de NDFF opgestelde producten op te vragen. Afnemer heeft de 

plicht een dergelijk afschrift aan BIJ12 te geven, indien daartoe naar het oordeel 

van BIJ12 aanleiding bestaat. 

 

Artikel 5 Databankrecht  

1. BIJ12 verklaart met het aangaan van deze overeenkomst bevoegd te zijn tot het 

exploiteren van het databankenrecht dat berust op de NDFF. 

 

2. Afnemer mag geen handelingen verrichten waardoor zij de normale exploitatie van 

de NDFF in gevaar kan brengen. 

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom en auteursrecht op natuurgegevens  
 

1. Het intellectuele eigendom en auteursrecht op natuurgegevens waarover afnemer in 
het kader van deze overeenkomst van BIJ12 een toestemming tot gebruik als 

bedoeld in artikel 2 heeft verkregen, blijven berusten bij de natuurlijke of 
rechtspersoon die deze gegevens in de NDFF heeft ingevoerd of heeft laten 
invoeren. 
 

2. BIJ12 verklaart met het aangaan van deze overeenkomst op grond van 
overeenkomsten met de eigenaren van of de anderszins rechthebbenden op de 

natuurgegevens waarop de onderhavige overeenkomst betrekking heeft, bevoegd te 
zijn tot het verlenen aan afnemer van toestemming voor het gebruik van de 

natuurgegevens, zoals omschreven in artikel 2. 
 

3. Indien afnemer ten aanzien van de natuurgegevens, bedoeld in het eerste lid, wordt 
geconfronteerd met een beroep uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur tot 
actieve of passieve openbaarbaarmaking van gegevens of informatie die betrekking 

hebben op het voorkomen van soorten van de Rode Lijst uit de categorie Bedreigd 
(BE) of Ernstig Bedreigd (EB), zal afnemer – binnen de kaders van artikel 4.4, lid h, 
van het Verdrag van Aarhus en artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Wet 
openbaarheid van bestuur – BIJ12, alsmede de eigenaar van de gegevens in de 
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betrokken procedure in de gelegenheid stellen hun zienswijze met betrekking tot het 
verzoek tot openbaarmaking van die gegevens of informatie kenbaar maken en zal 
afnemer die zienswijzen op zorgvuldige wijze meewegen in de beslissing op het 
verzoek tot openbaarmaking van die gegevens of informatie. Contacten met de 
eigenaar van de gegevens lopen via het Serviceteam van de NDFF.  
 

4. In geval van openbaarmaking van gegevens of informatie als bedoeld in het derde 
lid mogen die gegevens of informatie uitsluitend in niet-bewerkbare, niet-
elektronische vorm openbaar worden gemaakt.  
 

Artikel 7 Vergoeding  

1. De kosten van de levering betreffen de prijzen zoals deze op de website van de NDFF 

staan vermeld op het moment van bestelling. 

 

2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door de 

BIJ12 aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de 

hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 8 Ondersteuning 

1. Het Serviceteam van de NDFF zal aan de afnemer maximaal 1 uur telefonische 

ondersteuning leveren bij de toepassing van de dienstverlening en eventuele 

problemen die daarin door afnemer worden ondervonden.  

 

Artikel 9 Aanvullende bepalingen bij tijdelijke toegang op het Uitvoerportaal van de 
NDFF 

 

1. Afnemer krijgt per e-mail de gegevens om in te loggen op de NDFF. De toegang op 

het Uitvoerportaal betreft uitsluitend de kilometerkokken die bij de bestelling zijn 

geselecteerd door afnemer. De duur van de toegang bedraagt 2 weken vanaf het 

moment dat afnemer per mail de inlogcodes van het Natuurloket heeft ontvangen.  
 

2. Levering van de inloggegevens voor het Uitvoerportaal van de NDFF vindt plaats, 

conform de levertijden zoals vermeld op de website.  

  

3. Het Serviceteam van de NDFF spant zich in zorg te dragen voor:  

a. het realiseren van inlogmogelijkheid op de NDFF; 

b. het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het 

systeem met het internet gemaakt kunnen worden;  

c. het voorkomen van oneigenlijk gebruik van via de NDFF beschikbaar gestelde 

natuurgegevens. 

 

4. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van 

internetverbindingen ligt bij afnemer.  

 

5. BIJ12 is voor de afwikkeling van haar dienst afhankelijk van de medewerking van 

andere netwerkaanbieders. BIJ12 spant zich in om de dienst zo ongestoord mogelijk 

te laten verlopen maar kan geen onbelemmerde toegang tot het NDFF-systeem 

garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten.  
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6. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waaronder operationele fouten, waardoor 

de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Het Serviceteam van de NDFF zal storingen zo 

spoedig mogelijk onderzoeken en zal zich inspannen om de storing zo snel mogelijk 

op te lossen. Indien de dienst langer dan 4 uur niet beschikbaar is, zal de tijdelijke 

toegang verlengd worden met het aantal dagen of dagdelen waarop de dienst niet 

beschikbaar is geweest.  

 

7. Indien de internetverbindingen met de NDFF en de portalen binnen de NDFF niet 

beschikbaar zijn, is BIJ12 niet aansprakelijk voor enige schade die afnemer lijdt als 

gevolg daarvan. 

 

8. BIJ12 zal de website van het NDFF-systeem met zorg onderhouden en beveiligen. 

Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden 

veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van 

overige gebruikers of derden, die buiten de wil en de wetenschap van BIJ12 via het 

internet verspreid zijn. 

 

9. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen hardware en software 

tegen de hiervoor bedoelde risico’s.  

 

10. In het bijzonder zal de afnemer het NDFF-systeem niet gebruiken op een wijze die 

het NDFF-systeem of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, 

overbelasten, benadelen of die de gebruikservaring van elke willekeurige gebruiker 

van het NDFF-systeem op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.  

 

11. Het is afnemer verboden processen of programma's , al dan niet via het NDFF-

systeem, op te starten waarvan afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 

een dergelijke zaak BIJ12, overige gebruikers of derden hindert of schade 

toebrengt.  

 

12. Wanneer afnemer een lek of onvolkomenheid in de beveiliging van het systeem 

vindt, moet deze hier melding van maken bij het Serviceteam van de NDFF.  
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid  

 

1. BIJ12 is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële of immateriële 

schade, die kan voortvloeien uit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van 

afnemer, overige gebruikers of derden. 

 

2. BIJ12 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door 

conclusies die getrokken zijn op basis van de natuurgegevens uit het NDFF-systeem. 

 

3. Afnemer kan aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die 

voortvloeit uit het op onwettige of op onbehoorlijke wijze omgaan met 

natuurgegevens die (mede) afkomstig zijn uit de NDFF. 

Artikel 11 Diverse bepalingen  

 

1. Klachten omtrent de dienstverlening kunnen telefonisch of per e-mail worden gemeld 

bij het Serviceteam van de NDFF. Het Serviceteam zal zich inzetten deze in 
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redelijkheid zo goed mogelijk op te lossen. 

 

2. Geen bepaling in deze overeenkomst kan uitgelegd worden als inhoudende een 

overdracht van rechten die niet zijn benoemd in deze overeenkomst. 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht / Geschillen / Bevoegde rechter  

1. Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen partijen de uitvoering 

van deze overeenkomst in principe niet zal worden stopgezet opdat de goede 

voortgang niet onnodig wordt verhinderd, tenzij de aard van het geschil zodanig is, 

dat dit in redelijkheid niet van BIJ12 of van afnemer mag worden verlangd.  

 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

3. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen 

aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.  

 

4. Indien afnemer bij deze overeenkomst een bestuursorgaan vertegenwoordigt, 

verklaart hij/zij met het aangaan van deze overeenkomst van het bevoegde gezag 

van dat bestuursorgaan onherroepelijk rechtsgeldig en voldoende mandaat te 

hebben gekregen in de zin van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht om rechtsgeldig deze overeenkomst namens dat bevoegde gezag aan 

te gaan. 

 

5. Indien afnemer bij deze overeenkomst een privaatrechtelijke rechtspersoon 

vertegenwoordigt, verklaart hij/zij met het aangaan van deze overeenkomst van het 

bestuur van die rechtspersoon onherroepelijk rechtsgeldig en voldoende mandaat te 

hebben gekregen in de zin van het bepaalde in hoofdstuk 7 van het Burgerlijk 

Wetboek om rechtsgeldig deze overeenkomst namens dat bevoegde gezag aan te 

gaan. 

 

6. Indien afnemer bij deze overeenkomst een vennootschap onder firma 

vertegenwoordigt, verklaart hij/zij met het aangaan van deze overeenkomst van de 

vennootschap onherroepelijk rechtsgeldig en voldoende mandaat te hebben 

gekregen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, om rechtsgeldig deze overeenkomst 

namens de vennootschap aan te gaan. 

  

 


