
 

Gebruiksvoorwaarden OPS-Pro Pagina 1 van 3 
Versie 1.1, 25 juli 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN OPS-Pro 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
1.1 Gebruiker: Degene, die na aanmelding en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden 

op de website van OPS-Pro, over OPS-Pro beschikt nadat hij het model vanaf deze 
website heeft gedownload en geïnstalleerd op zijn computerapparatuur. Wie de 
gebruikers van OPS-Pro zijn blijkt uit de gegevens die van Gebruiker, na diens 
acceptatie van de voorwaarden, als onderdeel van de downloadprocedure door RIVM 
worden vastgelegd. 

 
1.2 OPS-Pro: De versie van het Operational Priority Substances model van het RIVM 

welke, na aanmelding, acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en registratie van de 
gegevens van aanmelder, vanaf www.rivm.nl/ops kan worden gedownload en 
geïnstalleerd op de computerapparatuur van Gebruiker. Tot OPS-Pro dienen ook te 
worden gerekend de modelbeschrijving en deze gebruiksvoorwaarden, die beide 
eveneens vanaf de website van OPS-Pro kunnen worden gedownload. 

 
1.3 RIVM: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevestigd te Bilthoven aan de 

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, eigenaar van OPS-Pro. 
 
 
Artikel 2 Gebruiksrecht 
 
2.1 Het recht op het gebruik van OPS-Pro kan uitsluitend worden verkregen door 

aanmelding en acceptatie van de gebruiksvoorwaarden op de website van OPS-Pro 
(www.rivm.nl/ops). Alle andere wijzen van verwerving van OPS-Pro zullen worden 
aangemerkt als een inbreuk op de rechten van het RIVM. 

 
2.2 Het door het RIVM aan Gebruiker toegekende recht op het gebruik van OPS-Pro is 

niet-exclusief en niet-overdraagbaar. 
 
2.3 Aan het gebruik van OPS-Pro op basis van deze voorwaarden zijn voor Gebruiker geen 

kosten verbonden. 
 
2.4 Het is Gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze kopieën te vervaardigen van OPS-

Pro of onderdelen van OPS-Pro voor gebruik door anderen dan Gebruiker. 
 
2.5 Het is Gebruiker niet toegestaan door RIVM toegekende rechten op het gebruik van 

OPS-Pro, hetzij OPS-Pro zelve dan wel kopieën van OPS-Pro, te vervreemden, te 
bezwaren, te verkopen dan wel af te staan, tenzij met schriftelijke toestemming van 
het RIVM. 

 
2.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het RIVM is het Gebruiker niet 

toegestaan om het OPS-Pro model te gebruiken zonder de meegeleverde grafische 
interface, in combinatie met een andere grafische interface en in andere applicaties. 
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2.7 Gebruiker is verplicht geconstateerde gebreken en tekortkomingen in OPS-Pro te 
melden aan het RIVM door middel van de ‘Contact’ functie op de website van OPS-Pro 
(www.rivm.nl/ops). Gebruiker zal op geen enkele andere wijze bekendheid geven aan 
die gebreken en tekortkomingen zonder behoorlijk overleg daarover met het RIVM. 

 
 
Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten  
 
3.1 De intellectuele eigendom, waaronder het copyright, op OPS-Pro berust bij het RIVM. 
 
 
Artikel 4 Publicatie 
 
4.1 Bij iedere publicatie of presentatie door Gebruiker van onderzoeksresultaten 

verkregen door het gebruik van OPS-Pro dient een bronvermelding te worden 
opgenomen. 
Voor publicaties en rapporten luidt deze: “De resultaten vermeld in deze publicatie zijn 
geheel of gedeeltelijk tot stand gekomen door toepassing van het model OPS-Pro”, 
waarbij verwezen wordt naar: Van Jaarsveld, J.A. (2004) The Operational Priority 
Substances model. Description and validation of OPS-Pro 4.1. Rapport 
500045001/2004, RIVM, Bilthoven. 
Bij presentaties is de bronvermelding: Bron: OPS-Pro, versie <versienummer> 
(www.rivm.nl/ops). 

 
4.2 Indien OPS-Pro na voorafgaande toestemming van het RIVM als bedoeld in Artikel 2.6 

wordt toegepast in een andere applicatie, zal in ieder geval in de betreffende 
applicatie worden vermeld dat gebruik is gemaakt van het OPS-Pro model van het 
RIVM met opgave van het versienummer. 

 
 
Artikel 5 Ondersteuning 
 
5.1 Gebruiker kan het RIVM uitsluitend door middel van de ‘Contact’ functie op de website 

van OPS-Pro (www.rivm.nl/ops) om ondersteuning vragen. Ondersteuning houdt ten 
hoogste in: het bieden van eventuele hulp bij de installatie van de programmatuur, 
het ter beschikking stellen van eventuele updates van de programmatuur, het 
informeren van gebruiker over het eventueel uitkomen van nieuwe versies van de 
programmatuur en het verstrekken van beknopte adviezen inzake de juiste 
toepassing. Gebruiker kan op deze ondersteuning geen rechten doen gelden. 

 
 
Artikel 6 Garantie 
 
6.1 RIVM geeft Gebruiker geen garanties omtrent de eigenschappen, toepassings-

mogelijkheden en functionaliteit van OPS-Pro. 
 
 
Artikel 7 Toepasselijkheid recht 
 
7.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. 
 
 
Artikel 8 Duur, beëindiging en opzegging 
 
8.1 De gebruiksrechten worden door het RIVM aan Gebruiker toegekend voor de duur van 

het gebruik. 
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8.2 Gebruiker zal na afloop van het gebruik er voor zorgdragen dat alle door het RIVM 
beschikbaar gestelde programmatuur en gegevens terstond worden vernietigd. 

 
 
Artikel 9 Vrijwaring 
 
9.1 RIVM en Gebruiker vrijwaren elkaar tegen vorderingen ingesteld wegens inbreuk of 

vermeende inbreuk op octrooirecht, of schending van een recht van intellectuele 
eigendom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de partij tegen 
wie de vordering is ingesteld (het doen van toezeggingen daaronder medebegrepen). 

 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
 
10.1 Hoewel RIVM de uiterste zorg besteedt aan de software, documentatie en 

gegevens(bestanden) van OPS-Pro, aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid, uit 
welken hoofde dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
het RIVM. 

 
10.2 Het RIVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de toepassing van OPS-Pro 

door Gebruiker voor de doeleinden van Gebruiker alsmede voor de uit deze toe-
passing voortkomende resultaten. 

 
 
Artikel 11 Geschillen en domiciliekeuze 
 
11.1 De plaats waar Gebruikers aan hun verplichtingen jegens het RIVM dienen te voldoen 

is Bilthoven. 
 
11.2 Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze 

gebruiksvoorwaarden, hetzij juridisch hetzij feitelijk, zal de rechter te Utrecht steeds 
bevoegd zijn. 

 
11.3 Partijen zullen niet eerder een beroep op de rechter doen, dan nadat zij zich tot het 

uiterste hebben ingespannen om dit geschil in onderling overleg te beslechten. Indien 
een geschil niet in der minne kan worden beslecht, kunnen partijen het geschil ook 
onderwerpen aan het oordeel van het Nederlands Arbitrage Instituut volgens een op 
te maken acte van compromis of kan een partijen bindend advies worden gevraagd. 

 


