Algemene gebruiksvoorwaarden voor het downloadcenter van de Doka Group
(2011-08, versie 1)

I.
Algemeen
In het downloadcenter stelt Doka een grote hoeveelheid informatie als download ter beschikking,
met name ook Doka-gebruikersinformatie over verschillende producten en systemen.
Iedere toegang tot en ieder gebruik van elke afzonderlijke pagina van het Doka-downloadcenter
is onderhevig aan onderstaande juridische gebruiksvoorwaarden.
Als u het downloadcenter bezoekt of op welke manier dan ook gebruikt, accepteert u daarmee
de onderstaande gebruiksvoorwaarden volledig en in de actuele versie.
Bij een voorbehoud tegen deze bepalingen, van welke aard dan ook, is het gebruik van het
Doka-downloadcenter uitdrukkelijk verboden.

II.
Plichten van de gebruiker
De gebruiker is verplicht om alle activiteiten achterwege te laten die kunnen leiden tot een door
de gebruiker of derden veroorzaakte vernieling of manipulatie van gegevensbestanden of ITsystemen van Doka, de met Doka verbonden bedrijven of de door Doka bepaalde
partnerbedrijven.
III.
Download
Het downloaden gebeurt op eigen risico. Doka is niet aansprakelijk voor schade door het
installeren en/of gebruiken van informatie uit het downloadcenter, voor zover dit wettelijk is
toegestaan. Ondanks actuele virusscanning is een aansprakelijkheid voor schade en
beperkingen door computervirussen uitgesloten binnen het kader van de wettelijke regelingen.
Bij links naar andere websites wordt voor de inhoud daarvan geen aansprakelijkheid aanvaard
overeenkomstig §17 ECG (Oostenrijkse wet inzake e-commerce).
IV.
Aansprakelijkheid en garantie
Het Doka-downloadcenter wordt met de nodige zorg geëxploiteerd. Er wordt echter geen
garantie gegeven voor de ononderbroken beschikbaarheid of correctheid van de aangeboden
informatie. De elementen van het downloadcenter kunnen te allen tijde zonder vermelding van
redenen worden gewijzigd.
De aansprakelijkheid van Doka uit of in verband met het gebruik van het downloadcenter is
beperkt tot schade ten gevolge van grove nalatigheid of opzettelijkheid. Voor personenschade is
Doka uitsluitend aansprakelijk binnen het kader van de dwingende wettelijke bepalingen. De
aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten.
Doka stelt in het downloadcenter gedeeltelijk in taal en inhoud verschillende versies van de
gebruikersinformatie ter beschikking, afhankelijk van de speciale voorschriften voor het
desbetreffende land. Bij het gebruik van de gebruikersinformatie moeten de beschreven
veiligheidsbepalingen en toepassingsgebieden in acht worden genomen. Verder stelt Doka zich
niet aansprakelijk voor de overeenstemming van de downloadversie in de betreffende taal met
andere landspecifieke voorschriften. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de
juiste versie van de aangeboden gebruikersinformatie. De concrete informatie mag uitsluitend
worden gebruikt voor het realiseren van projecten met Doka-producten onder inachtneming van
de landspecifieke voorschriften.
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V.
Intellectuele eigendom
Behalve de rechten die de gebruiker in deze gebruiksvoorwaarden worden toegekend, worden
de gebruiker geen andere rechten – van welke aard dan ook, bijv. intellectuele eigendom (met
name knowhow, patenten, merken, gebruiksmodellen enz.), firmanamen en andere informatie –
toegekend.

VI.
Geheimhouding
De gebruiker is verplicht om alle informatie die hem uit dit gebruik of een andere zakelijke relatie
met Doka bekend geworden is, vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden door te geven.

VII.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Als enige bevoegde rechter wordt de inhoudelijk bevoegde rechter ter plaatse van de
maatschappelijke zetel van Doka in Amstetten (Oostenrijk) overeengekomen. Het Oostenrijkse
recht is van toepassing onder uitsluiting van de verwijzingsbepalingen van IPRG en het Weens
Koopverdrag. Verder zijn ook de bepalingen van §§9, 10 ECG (Oostenrijkse wet inzake ecommerce), met uitzondering van consumenten in de zin van KSCHG (Oostenrijkse wet inzake
consumentenbescherming), niet van toepassing.
VIII. Slotbepalingen
Doka behoudt zich het recht voor te allen tijde de service van het downloadcenter helemaal of
gedeeltelijk stop te zetten of de inhoud van het portaal naar believen te wijzigen of om welke
redenen dan ook deze algemene gebruiksvoorwaarden aan te passen. Met elk nieuw gebruik
van het Doka-downloadcenter onderwerpt de gebruiker zich aan de op dat ogenblik actuele
gebruiksvoorwaarden.
Indien om welke reden dan ook een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden
ongeldig of onuitvoerbaar zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door
aangetast. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt die bepaling van
toepassing, die het beoogde doel het best benadert.
IX.
Contact
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Oostenrijk
Tel. : +43 7472 60 50
Fax : +43 7472 644 30
E-Mail : info@doka.com
Internet : www.doka.com
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