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Artikel 1. Indeling, definities 
 
1.1 Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van het Koninklijk 

Instituut Van Ingenieurs (KIVI) voor het leveren van de OPD-tool.  
 

1.2 Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling: artikel 1: Indeling, definities 
− artikel 2: Toepasselijkheid 
− artikel 3: Voorwaarden KIVI lidmaatschap 
− artikel 4: Uitvoering van de dienstverlening 
− artikel 5: Rechten van intellectuele of industriële eigendom 
− artikel 6: Gegevensverwerking 

 
1.3 In het hierna volgende wordt verstaan onder: 

I. KIVI: de vereniging Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, statutair gevestigd en  
kantoorhoudende te 2514 AP Den Haag aan de Prinsessegracht 23, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 27264055; 

II. OPD-TOOL: De OPD-tool geeft KIVI-leden de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke 
en efficiënte manier hun professionele ontwikkeling bij te houden. De OPD-tool biedt een 
flexibel framework, geschikt voor ingenieurs in alle fasen van hun loopbaan en in 
verschillende functies. Ingenieurs kunnen de tool op veel verschillende manieren 
gebruiken, of het nu gaat om het plannen van een carrièrestap, projectplanning, om 
activiteiten vast te leggen die bijdragen tot professionele ontwikkeling, of wanneer je aan 
de slag gaat met je Chartership certificatie. Het geeft inzichten en voorbeelden over hoe 
je jezelf professioneel verder kunt ontwikkelen. Ook kun je ermee je werk naar anderen 
toe zichtbaar maken. De mogelijkheid om competenties te benoemen helpt je om 
gebieden waar je sterk in bent te kunnen identificeren, en ook de gebieden die wellicht 
meer ontwikkeling nodig hebben. Je kunt eenvoudig naar eigen smaak diverse 
rapportages maken, voor jezelf of voor anderen. De OPD-tool biedt een ideale oplossing 
om alles op één plek te bewaren.  

III. AFDELING: een KIVI-vakafdeling, regionale afdeling, een kring en/of Young KIVI 
Engineers; 

IV. LEDEN: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de 
website van KIVI of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken 
van de door KIVI aangeboden activiteiten, producten en/of adviezen, in de vorm van een 
duurovereenkomst; 

V. LID: de leden, die met KIVI een voor een bepaalde of onbepaalde duur lopende 
overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het tegen een vast bedrag afnemen van 
activiteiten, producten en/of adviezen van KIVI, welke overeenkomst door partijen wordt 
aangeduid als Lidmaatschap(sovereenkomst); waar gesproken wordt van leden geldt dit 
ook voor een Lid; een Lid is een lid zoals bedoeld in Boek 2 BW ter zake de rechtspersoon 
vereniging; 

VI. LIDMAATSCHAP: de (beoogde) overeenkomst tussen KIVI en een LID; 
VII. WEBSITE: de homepage en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. 

voor KIVI op het internet; thans bekend onder de URL https://.my.charteredengineer.nl 
en www.charteredengineer.nl 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de OPD-TOOL door 

LEDEN ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partijen en ook ongeacht 
de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden 
gelegd.  

2.2 LEDEN geven KIVI bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een 
gelieerde maatschappij of andere derden. 



2.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid 
van KIVI worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor KIVI in de relatie met 
LEDEN worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een 
direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover LEDEN. Artikel 7:404 BW wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan 
bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van KIVI en van de door haar ingeschakelde 
derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij. 

 
Artikel 3. Voorwaarden gebruik OPD-TOOL 
 
3.1 Voor het gebruik van de OPD-TOOL komen in aanmerking personen die: 

a. Lid zijn van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs’ 
b. óf personen die werkzaam zijn bij een organisatie welke een collectief lidmaatschap 

bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs heeft afgesloten. 
3.2 Geïnteresseerden in de OPD-TOOL die niet voldoen aan het bovengenoemde criterium, 

kunnen lid worden.  
 
Artikel 4. - Uitvoering van de dienstverlening 
 
4.1 KIVI zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door KIVI 

richt zich uitdrukkelijk alleen tot LEDEN en niet tot bij leden betrokken derden. KIVI staat 
evenwel niet in voor het bereiken van door LEDEN beoogd resultaat.  

4.2 Het LID is gehouden alle door KIVI verlangde gegevens en informatie te verstrekken. KIVI 
staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door LEDEN aan KIVI verstrekte 
gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van 
onjuiste en/of onvolledige gegevens door LEDEN (ook al zijn deze volledig te goeder trouw 
verstrekt) KIVI aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 
KIVI zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden. 

4.3 LEDEN erkennen dat de werkzaamheden van KIVI een adviserend karakter hebben. Op grond 
van de aard van de werkzaamheden van KIVI en de subjectieve beoordelingsaspecten, die 
daarbij steeds een rol spelen, sluit KIVI de aansprakelijkheid ten aanzien van haar 
werkzaamheden, anders dan ten gevolge van opzet en/of grove schuld, uit. KIVI aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het 
voorwerp van een adviesopdracht zijn. 

4.4 Indien LEDEN constateren of redelijkerwijs kunnen constateren dat KIVI in de uitvoering van 
de dienstverlening is tekortgeschoten dienen zij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen 
aan KIVI schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. KIVI zal in voorkomende gevallen door 
LEDEN een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De 
kosten hiervan zijn voor rekening van LEDEN tenzij sprake is van aansprakelijkheid van KIVI 
zoals bedoeld hieronder in het  artikel "aansprakelijkheid". 

 
Artikel 5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 
 
5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de OPD-TOOL 

berusten bij KIVI dan wel de juridische eigenaar. Met dit oogmerk zijn de licentiegevers van 
KIVI, die tegenover LEDEN alleen worden vertegenwoordigd door KIVI, hieronder begrepen. 
Voor zover de OPD-TOOL die KIVI biedt, software betreft, verkrijgen LEDEN uitsluitend een 
persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het 
overige zullen LEDEN de OPD-TOOL niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën 
vervaardigen. 

5.2 LEDEN zijn ermee bekend dat de OPD-TOOL vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen 
van KIVI respectievelijk de juridische eigenaar of diens licentiegevers kunnen bevatten. 
LEDEN verbinden zich het intellectuele eigendom van de OPD-TOOL en werkzaamheden op 
het bureau te respecteren en niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en 
slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder 
derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van LEDEN die niet 
de OPD-TOOL gebruiken. 



5.3 Het is LEDEN niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 
handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de OPD-
TOOL te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het 
vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de OPD-TOOL. 

5.4 Het is KIVI toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de OPD-TOOL, 
met name software. Indien KIVI door middel van technische bescherming de OPD-TOOL heeft 
beveiligd, dan is het LEDEN niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te 
ontwijken. 

5.5 Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de OPD-TOOL inbreuk maakt op 
enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel of industrieel eigendom of indien naar 
het oordeel van KIVI een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, 
dan zal KIVI (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten 
onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat LEDEN het 
geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere producten, ongestoord en rechtmatig kan 
blijven gebruiken. 

5.6 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van KIVI wegens 
schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, 
daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van KIVI voor inbreuken 
die veroorzaakt worden door het gebruik van de OPD-TOOL  in een niet door KIVI 
gemodificeerde vorm of versie. 

 
Artikel 6. Gegevensverwerking 
 
KIVI legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door LEDEN, mede door het gebruik van de 
dienstverlening door LEDEN, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om LEDEN op 
de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten en van producten en 
diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven, indien de LEDEN hier vooraf toestemming voor 
hebben gegeven. Hierbij tracht KIVI rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van LEDEN. 
Voorts kunnen (NAW-) gegevens, voor het toesturen van informatie, worden verstrekt aan zorgvuldig 
geselecteerde derden, nadat hiervoor toestemming is verleend. Indien LEDEN geen prijsstellen op 
informatie of wanneer LEDEN hun toestemming willen intrekken om informatie te ontvangen via e- 
mail, dan kunnen LEDEN contact opnemen met KIVI. Het ledenbestand of delen daarvan, zoals NAWT 
gegevens, wordt door KIVI niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. 
  
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) 
Prinsessegracht 23 
2514 AP Den Haag 
070 3919900 
 
Postbus 30424 
2500 GK Den Haag 
 
chartered@kivi.nl 
https://my.charteredengineer.nl 
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