
Gebruiksvoorwaarden voor het nobilia-Extranet 
 
 

Provider van het nobilia-Extranet is nobilia-Werke 

J. Stickling GmbH & Co. KG, Verl. 

 
Door het gebruik van het nobilia-Extranet verklaart 

de gebruiker akkoord te gaan met de onderhavige 

gebruiksvoorwaarden. 

 
Dienst 
nobilia biedt de gebruiker toegang tot diens 

persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in het 

nobilia-Extranet. Deomvangvandegebruikerstoegang 

blijkt uit de aan de gebruiker verleende toegangswijze 

en het respectievelijke autorisatieniveau. nobilia stelt 

het nobilia-Extranet zonder enige verplichting tot 

het blijvend aanbieden van het informatiesysteem 

ter beschikking. 

 
Auteursrecht 
Alles wat op het nobilia-Extranet aan contents wordt 

gepubliceerd, is auteursrechtrechtelijk beschermd. 

Elke vermenigvuldiging, verdeling en publicatie, 

in het bijzonder voor commerciële doeleinden, is 

verboden. Het maken van kopieën van contents 

is uitsluitend toegestaan voor interne informatiedoel- 

einden van de gebruiker. 

 
Bescherming persoonlijke gegevens 
Eventueel in het kader van het gebruik van het 

orderinformatiesysteem verzamelde gegevens 

worden centraal opgeslagen en ten behoeve van 

het gebruik binnen het kader van de zakelijke relatie 

tussen nobilia en de gebruiker verwerkt. 

Het opslaan van de gegevens heeft tot doel om de 

registratie van de gebruiker in het nobila-Extranet te 

controleren en de gebruiker de daaraan verbonden 

kosteloze informatie te verschaffen. 

De gebruiker verklaart hierbij uitdrukkelijk akkoord 

te gaan met het opslaan, de verwerking en de 

verzending van zijn stamgegevens voor het hiervoor 

genoemde doel. Deze akkoordverklaring kan te allen 

tijde worden herroepen. 

Zonder toestemming van de gebruiker of na 

diens herroeping is een gebruik van de persoons- 

gerelateerde gegevens door nobilia dat verder gaat 

dan het eenvoudige beheer van de gegevens van de 

gebruiker uitgesloten. 

Verplichtingen van de gebruiker 
De gebruiker is verplicht om de hem toegekende 

g e b r u i k e r s n a a m / g e b r u i k e r s n a m e n e n 

(wachtwoorden) te beschermen tegen misbruik en 

verlies. 

 
Garantie en aansprakelijkheid 
Hetisdegebruikerbekenddatdealsinformatiesysteem 

gebruikte software en het daarmee opgeslagen en 

verwerkte gegevensbestand ook bij zorgvuldige 

controle en bewerking fouten kan bevatten. De 

gebruiker zal derhalve de juistheid van zijn informatie 

op passende wijze controleren. 

De aansprakelijkheid van nobilia voor het foutvrij 

zijn van de in het kader van het informatiesysteem 

ter beschikking gestelde informatie is uitgesloten, 

tenzij nobilia de fout opzettelijk veroorzaakt. nobilia 

aanvaardt geen garantie voor de voortdurende en 

ononderbroken beschikbaarheid van het nobilia- 

Extranet. 

nobilia is niet aansprakelijk voor schade die wordt 

veroorzaakt door het verlies of het misbruik van de 

gebruikersnaam/gebruikersnamen. 

 
Opzegging 
nobiliabehoudtzichvooromdetoegangsautorisatie(s) 

van de gebruiker te allen tijde zonder opgaaf van 

redenen op te zeggen. 

 
Overige 
Op de onderhavige overeenkomst betreffende het 

gebruik van het nobilia-Extranet is het materiële recht 

van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. 

Mocht een bepaling van de onderhavige 

gebruiksovereenkomst ongeldig zijn of worden, dan 

laat dit de geldigheid van de overige bepalingen 

onverlet. De ongeldige bepaling dient te worden 

vervangen door een geldige bepaling, en wel op 

zodanige wijze dat het economische doel van de 

ongeldige bepaling zoveel mogelijk wordt bereikt. 

Plaats van de bevoegde rechter voor alle geschillen in 

verband met de onderhavige gebruiksovereenkomst 

is de bevoegde rechtbank in de plaats waar nobilia 

is gezeteld. 


