
                                                                                                                                 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 
 
Ik wil graag een gratis ASD-studentenlicentie ontvangen, inclusief de Digitale Huis 
Toetsingsmodules en Knaakbaak. 
 
 
Naam student    :____________________________________________ 

Adres     :____________________________________________ 

Postcode/plaats   :____________________________________________ 

Telefoon thuis    :____________________________________________ 

Telefoon mobiel   :____________________________________________ 

E-mail adres    :____________________________________________ 

 

Naam onderwijsinstelling   :____________________________________________ 

Verwachte afstudeerdatum  :____________________________________________ 
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GEBRUIKSOVEREENKOMST ASD 
 
 
De Twee Snoeken bv, Postelstraat 49, 5211 DX  ’s-Hertogenbosch, hierna te noemen DTS, en: 
 
Naam student    : ________________________________________________ 

Geboortedatum    :_________________________________________________ 

Adres     :_________________________________________________ 

Postcode/plaats   :_________________________________________________ 

 
hierna te noemen de STUDENT, zijn overeengekomen dat DTS aan de STUDENT een 
onoverdraagbaar gebruiksrecht voor studiedoeleinden verleent van de onderhavige software onder 
voorwaarden, zoals in deze overeenkomst vermeld. 
 

Voor studenten onder de leeftijd van 18 jaar dient een ouder of voogd voor akkoord te tekenen. 

 
1. Auteursrecht 

De auteursrechten van de ASD-tekenmethodiek, te weten: de ASD-bouwdeelbibliotheek, de 
BouwConnect Bibliotheek en de ASD-userfuncties (programmatuur en andere documentatie), 
Digitale Huis Toetsingsmodules en de Knaakbaak blijven in handen van DTS (of diens 
rechtsopvolger). 

 
2. Gebruiksrecht 
2.1 Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor studiedoeleinden (zie artikel 3 van deze voorwaarden). 

De STUDENT mag de software op meerdere stations installeren. 
 
2.2 De software en toebehoren mogen niet worden geïnstalleerd en/of gebruikt op een locatie 

waar beroepsmatig (commercieel) wordt gewerkt in een vakgebied waarin de onder deze 
overeenkomst vallende software en toebehoren toegepast zouden kunnen worden. Indien een 
bij de studentenlicentie behorende protectiesleutel op enig moment in dergelijke omgeving 
wordt aangetroffen, geldt de boeteregeling van artikel 2.6 van deze overeenkomst. 

 
2.3 De bij de licentie behorende protectiesleutel blijft eigendom van DTS. Bij vermissing, verlies of 

diefstal wordt de STUDENT een bedrag van € 100,- per protectiesleutel in rekening gebracht, 
mits een proces-verbaal van de politie overhandigd wordt. Zonder proces-verbaal geldt artikel 
2.6 van deze overeenkomst. In alle gevallen geldt een wachttermijn van 3 maanden alvorens 
een nieuwe studentenlicentie aangevraagd kan worden. 

               
2.4 Het is de STUDENT niet toegestaan het gebruiksrecht aan derden ter beschikking te stellen of 

door te verkopen.  
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2.5 De STUDENT dient op elk moment op verzoek van DTS aan te kunnen tonen, dat de bij de 
licentie behorende protectiesleutel in zijn of haar bezit is. Bij het ontbreken van de 
protectiesleutel geldt artikel 2.6 van deze overeenkomst.  

 
2.6 Wanneer de bij de licentie behorende protectiesleutel vermist, verloren of gestolen is, en de 

STUDENT geen proces-verbaal overhandigt, geldt een boete van € 2.185,00 per sleutel. 
Indien de protectiesleutel later toch weer aanwezig blijkt te zijn, geeft retourzending van deze 
sleutel geen recht op restitutie van het boetebedrag. 

 
3. Gebruik voor studiedoeleinden 
3.1  Er mag met de onder deze overeenkomst vallende software geen tekenwerk worden verricht 

voor derden. 
 
3.2 De onder deze overeenkomst vallende software, protectiesleutels en handleidingen mogen 

niet worden gebruikt op een stageadres. 
 
3.3 Er mogen op basis van of met hulp van de onder deze overeenkomst vallende software en 

handleidingen geen ontwikkelingen worden gedaan voor andere doelen dan de studie. Ook 
het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor gebruik op andere  scholen en het 
ontwikkelen van werkmethodieken voor commercieel gebruik in de praktijk is dus verboden. 

 
4. Kopieën, modificaties  
4.1 Het is de STUDENT niet toegestaan kopieën van de software te maken, anders dan 

reservekopieën voor eigen gebruik. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
4.2.1 De STUDENT zal alle voorzorgsmaatregelen nemen, die noodzakelijk zijn om te voorkomen 

dat van de programmatuur, de bibliotheken en methodieken, of onderdelen daarvan, kopieën 
gemaakt worden of kunnen worden, voor of door derden, voor welk doel dan ook. 

                                                                                                     
4.3 Het is de STUDENT niet toegestaan kopieën te (laten) maken van de protectiesleutels. 
 
4.4 Het is de STUDENT niet toegestaan de programmatuur van de userfuncties te modificeren. 
 
5. Algemene bepalingen 
5.1 Het gebruiksrecht vervalt in de volgende gevallen: 
5.1.1.  indien de STUDENT niet langer ingeschreven staat bij een erkende onderwijsinstelling. De 

STUDENT dient de programmatuur en toebehoren maximaal 1 week na het verlopen van de 
inschrijving aangetekend geretourneerd te hebben aan DTS. Bij  overschrijding van deze 
termijn geldt een boete van € 22,50 per dag tot en met de dag dat de sleutel weer in het bezit 
is van DTS;  

5.1.2.  indien de STUDENT in gebreke blijft bij het naleven van deze overeenkomst. De STUDENT 
ontvangt in dat geval een aangetekend schrijven van DTS, waarin teruggave van alle software 
en kopieën daarvan, alsmede teruggave van de bijbehorende protectiesleutel, documentatie, 
etc. wordt geëist. Binnen 1 week na ontvangst van dat schrijven dienen deze zaken 
aangetekend te zijn geretourneerd. Bij  overschrijding van deze termijn geldt een boete van € 
22,50 per dag tot en met de dag dat de sleutel weer in het bezit is van DTS; 

5.1.3  indien de gebruikstermijn van de protectiesleutel van één jaar voorbij is en de STUDENT of 
DTS de gebruikstermijn niet met een jaar wil verlengen. De STUDENT dient de 
programmatuur en toebehoren maximaal 10 dagen na het verstrijken van de gebruikstermijn 
aangetekend geretourneerd te hebben aan DTS Bij overschrijding van deze termijn geldt een 
boete van € 22,50 per dag tot en met de dag dat de sleutel weer in het bezit is van DTS. 

 
5.2 De STUDENT stelt zich aansprakelijk voor de schade die aan DTS wordt berokkend door het 

bestaan van kopieën, al dan niet gemodificeerd, van de aan de gebruiker ter beschikking 
gestelde programmatuur en toebehoren, ook als de schade optreedt na beëindiging van deze 
overeenkomst. De schadevergoeding bedraagt minimaal € 2.185,00 per geval. 
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5.3 Na beëindiging van deze overeenkomst behoudt DTS het recht op teruggave van alle 
programmatuur en toebehoren, alsmede alle kopieën, al dan niet gemodificeerd, zonder enige 
verplichting tot vergoeding aan de STUDENT. 

 
5.4 De STUDENT dient binnen twee weken na een verhuizing een adreswijziging door te geven 

aan DTS. 
 
5.5 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.    

   
5.6 Voor het geval enig onderdeel van dit contract nietig zou zijn op grond van het strijdig zijn met 

de wet, zal de onderhavige overeenkomst voor het overige in stand blijven en zijn de partijen 
gehouden met elkaar in overleg te treden om het met de wet strijdige onderdeel te vervangen 
door een nadere afspraak die hetgeen de partijen oorspronkelijk hebben beoogd zoveel 
mogelijk benadert. 

 
 
 
 

Plaats en datum:       
 
 
 
 __________________________________________________________ 
  
 
 
 

Naam student:     Handtekening: 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 


