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Gebruiksvoorwaarden Easy Safety Tools (EST).
Door verder te gaan met het registreren en inloggen verklaart de gebruiker in te stemmen
met de navolgende bepalingen:
1. Enkel medewerkers die zijn verbonden aan de Opdrachtgever van ZEGT c.q. daartoe op
voorhand schriftelijk gemachtigd zijn door Opdrachtgever en/of ZEGT hebben het recht
gebruik te maken van Easy Safety Tools, hierna genoemd EST. Ongeautoriseerde
gebruikers die zich door het verdergaan met registreren en inloggen akkoord verklaren met
deze voorwaarden, verklaren zich ook akkoord met de boete op overtreding van dit artikel,
namelijk € 5.000,- per ongeautoriseerde inlog c.q. dag, een dagdeel daaronder begrepen dat
de inlog voortduurt.
2. Het is de gebruiker dezes ten strengste verboden de software, broncode, indeling, stijl,
samenstelling en/of meer in de breedste zin des woords “de look and feel” van EST te
kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, of verwerken in welke zin dan ook.
De gebruiker mag EST niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren,
decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande
toestemming van ZEGT. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld
zijn om EST te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
3. ZEGT vindt het belangrijk dat EST zo handig en efficiënt mogelijk is, en de meerwaarde
voor de gebruiker geoptimaliseerd wordt. ZEGT heeft daarom te allen tijde het recht om:
- EST aan te passen,
- gegevens te wijzigen of verwijderen,
- de gebruiker / het gebruik geheel, tijdelijk of gedeeltelijk te beëindigen,
- de gebruiker / het gebruik te beperken,
4. Indien de gebruiker informatie, gegevens, afbeeldingen, videofragmenten,
geluidsfragmenten en andere content aanlevert, zal de bijdrage in geen geval een illegale,
aanstootgevende, waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende,
inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. De
gebruiker garandeert dat de bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden en vrijwaart ZEGT van alle mogelijke aanspraken van derden
als gevolg van het plaatsen van een bijdrage via EST.
5. Door het insturen van een bijdrage, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of
vergelijkbare rechten daarop – voor zover deze bij de gebruiker berusten – overgedragen
aan ZEGT, zonder dat ZEGT daarvoor een vergoeding aan de gebruiker verschuldigd is.
Voor zover voor deze overdracht nog een nadere actie is vereist, zal de gebruiker daartoe op
eerste verzoek van ZEGT alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van
intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de bijdrage van de gebruiker
niet mogelijk is, verstrekt de gebruiker hierbij aan ZEGT een exclusieve, eeuwigdurende,
sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de bijdrage.
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6. De gebruiker doet hierbij jegens ZEGT afstand van alle eventuele aan hem toekomende
persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand
toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de bijdrage van de
gebruikers, is ZEGT bevoegd de bijdrage onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren
binnen de in het privacy beleid aangegeven grenzen.
7. Zonder schriftelijke toestemming van ZEGT mag de inhoud van EST niet op enige andere
server “gespiegeld” worden. EST mag niet zodanig gebruikt worden dat het:
- kan beschadigen;
- onbruikbaar wordt;
- overbelast raakt;
- andere gebruikers benadeelt of belemmert.
8. De gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van het account en wachtwoord
en het beperken van de toegang tot de betreffende computer of mobiele apparaat, onder
acceptatie van de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder dat account of
wachtwoord plaatsvinden.
9. Toegang tot EST kan worden ontzegd wanneer de gebruiker het voorgaande overtreedt.
Toegang eindigt in ieder geval bij einde van het contract tussen ZEGT en de Opdrachtgever,
zonder dat ZEGT aansprakelijk is voor schade die daaruit voortvloeit.
10. ZEGT is niet verantwoordelijk voor toegang tot EST, zoals een veilige en adequate
internetverbinding. Gebruik ervan en de toegang ertoe is voor rekening en risico van de
gebruiker. Op de gebruiker rust de plicht ervoor te zorgen dat de verbinding c.q. toegang
beveiligd is, vrij van (potentieel) schadelijke software, up to date en betrouwbaar is.
11. Alle verzamelde data worden, zijn en blijven met uitsluiting van Opdrachtgever eigendom
van ZEGT en mogen door Opdrachtgever niet worden gebruikt tenzij zulks en conform de
voorwaarden op voorhand met zoveel woorden met ZEGT is overeengekomen.
12. Schending van de artikelen ten aanzien van de data en het gebruiksrecht resulteert in
een direct opeisbare boete ad € 10.000,- per schending, onverminderd het recht om alle
schade te verhalen op gebruiker.
13. Gebruiker en ZEGT komen overeen dat EST van ZEGT is bedoeld om meldingen/
suggesties te verzamelen, om een vollediger beeld te verkrijgen in de veiligheid van situaties
op de werkplek. Die overeenkomst reikt uitdrukkelijk niet zover dat op ZEGT een plicht rust
om na een melding Opdrachtgever van ZEGT te verwittigen van een onveilige en/of
onrechtmatige situatie, noch daar actie in te ondernemen. Doet zich na de melding een
schadefeit voor, is dat geen verzuim van ZEGT in de vorm van een tekortkoming in de
nakoming van enige zorgvuldigheidsplicht zijdens ZEGT.
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14. Aansprakelijkheid
14.1 ESTis met de grootste zorg samengesteld. ZEGT kan echter niet garanderen dat het
altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de
verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. ZEGT houdt zich het recht voor EST
(onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken zonder dat de gebruiker daar enige
rechten uit kan ontlenen c.q. van welk recht gebruiker op voorhand uitdrukkelijk en
onherroepelijk afstand doet. ZEGT zal de gebruiker hierover op een haar passende wijze
informeren.
14.2 ZEGT is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere
materialen of uitingen die gebruikers plaatsen of verschaffen. ZEGT behoudt zich het recht
voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te
verwijderen die worden geplaatst.
14.3 ZEGT is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt of kan houden met het
gebruik van EST.
14.4 ZEGT beperkt subsidiair aansprakelijkheid voor schade aan personen, zoals letsel of
overlijden, aldus dat ZEGT voor die schade niet aansprakelijk is.
14.5 ZEGT beperkt meer subsidiair aansprakelijkheid voor personenschade tot een
lumpsumbedrag van € 5.000,- all-in
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