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ENGLISH
Supply and Copyright agreement for Digital Files of the ''Heavy Lift Specialist”
This is a legal agreement between you, the end user, and “Krabbendam Advies Service” here-in after
referred to as “Heavy Lift Specialist = HLS” and enlisted at the “Kamer van Koophandel” te Rotterdam
(Chamber of Commerce in Rotterdam) under the business register number 24182504.
By ordering the Seminar Slides and other digital files you indicate that you accept this agreement and agree
that you are bound to the provisions of this Agreement. If you do not agree to the terms of the agreement,
you may not download or use the Digital files.
You represent and warrant that you
HAVE THE RIGHT AND AUTHORITY TO GO TO THIS AGREEMENT AND THAT YOU ARE ADULT.
IF NOT, THEN YOU CAN NOT USE THE DIGITAL FILES.
1. Offer and Agreement
1.1 These conditions apply to the Digital files of “HLS”. Exceptions and additions to these general
conditions are valid only if expressly agreed in writing.
1.2 All offers and other statements of HLS are not binding unless in writing by HLS expressly indicates
otherwise.
1.3 The application of purchase or other conditions of the Customer is expressly rejected.
1.4 If any provision of these terms and conditions is invalid or unenforceable, the remaining provisions of
these Terms remain in full force.
2. Price and Payment
2.1 All prices are exclusive of sales tax (VAT) and other levies imposed by the government.
2.2 If the Customer must make regular payments, HLS is entitled to adjust the applicable prices and tariffs.
If the Customer does not agree with such an adjustment, Customer shall be entitled to terminate the
agreement at the date the adjustment would take effect.
3. Confidential information, taking over employees and privacy
Each party warrants that all of the other party received information of which it knows or should know to be
confidential in nature shall remain secret, unless a legal duty to disclose that information. The party
receiving the confidential information shall only be used for the purpose for which it has been provided.
Information shall in any event be considered confidential if a party as such.
You acknowledge and agree that the development of the Digital files costs a lot of time and money, and
copyright belongs to the HLS. You may use the Digital files to teach by means of presentations for public
from your own company. In all presentations the Heavy Lift Specialist and Krabbendam Advies Service will
remain visible as in the original slides and movie. If you give someone (unauthorized) access to the Digital
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files, you warrant that the person agrees to the terms of this License, and you indemnify HLS and approved
suppliers in case of any claim of such person.
4. Intellectual or industrial property
4.1 All property of the Digital files are held exclusively by HLS, its licensors or its suppliers. Customer shall
only acquire the usage rights to these terms and the law expressly granted. Any other or more extensive
right of the Customer to multiply the Digital files is excluded. A right of use to use non-exclusive and nontransferable to third parties.
5. Licensing
5.1 The HLS License (license) allows you to use this License for 1 company, body or person for unlimited
time after purchase.
5.2 The rental and lending of the Digital files is prohibited.
6. Limited Warranty and Limitation of Liability and Indemnification of HLS
6.1 You can play the Digital files in pdf and mpg format on any Windows PC or Apple Computer, provided
you have installed the right playback programs (Acrobat Reader en Windows Media Player).
6.2 Use of the Digital files means that errors can occur due to local environmental conditions and / or
incomplete data. HLS cannot guarantee that the Digital files playback flawlessly.
6.3 Using the Digital files is at your own risk. HLS, and all those who have contributed to the Digital files,
have taken the greatest possible care in formulating and drafting the Digital files to make them presentable
as good as possible. HLS used the latest developments in science and technology. Nevertheless, there
may be errors in the Digital files. To the maximum extent permitted by applicable law, HLS, its employees,
distributors, suppliers and agents do not guarantee the performance of the Digital files or results that you
obtain from the Digital files and do not ensure that the Digital files meet your requirements or that its
operation will be uninterrupted or error free. Those who use the Digital files, accept the risk involved.
Supplier shall, also on behalf of all those who have contributed to the Digital files, reject any liability for any
damage that could result from direct or indirect consequence of using these Digital files.
6.4 HLS will only replace the Digital files in case of proven file errors. This Limited Warranty replaces all
other warranties, express or implied, including any implied warranty or condition of merchantability and / or
quality or fitness for a particular use or purpose and / or any implied warranty or condition of noninfringement. Neither HLS or any of its employees, developers, distributors, suppliers or agents or any
authorized reseller of HLS will in any way be liable to you and you hereby waive any claim for
compensation for any direct, indirect, economic, special, commercial, incidental, exemplary or
consequential damages (damages) (without limitation), losses, revenue losses, lost profits, lost data, loss
caused by delays, business interruption or non-realization of expectations and anticipated savings (as a
result of or in connection to the use or performance of the Digital files, even if HLS or any of its employees,
developers, distributors, suppliers or agents are aware of the possibility of such damages). This restriction
is intended to apply and shall apply whether such damage is claimed, check whether an action or claim is
brought, which refers only to discrimination (including negligence), contract or other warranty or any other
law or form of action. The liability of HLS compared to you or any third party claim on your behalf, will never
exceed the purchase price of the Digital files you purchase. This Limited Warranty and Limitation of Liability
is the liability of HLS for death or personal injury caused by negligence of HLS does not exclude or limit in
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any jurisdiction that does not allow the exclusion or limitation. This disclaimer constitutes an essential part
of this agreement and the Digital files may not be used without the application of this safeguard.
6.5 Under no circumstances and under no legal claim based on tort, contract or otherwise, accept HLS or
any of its employees, developers, distributors, suppliers or agents any liability or responsibility (including
liability for negligence) to you or any other person or entity with respect to any liability, loss or damage
(including but not limited to damages for loss of goodwill, business interruption, computer failure or
malfunction and all other commercial damages or loss) directly or indirectly caused by or allegedly caused
by the Digital files that is licensed or supplied HLS or any of its employees, developers, distributors,
suppliers or agents.
6.6 HLS hereby reserves the right to change, modify, correct or translate the Digital files at any time.
6.7 This Limited Warranty and Limitation of Liability is not transferable to others.
6.8 You can derive specific legal rights to this Limited Warranty and Limited Liability and you may also have
other rights which vary from country to country. Some countries allow the exclusion or limitation of damages
not. If this Limited Warranty and Limitation of Liability is invalid or unenforceable to such invalidity or
unenforceability, the entire Limited Warranty and Limitation of Liability is impracticable, but the Limited
Warranty and Limitation of Liability shall be construed as if not containing the particular invalid or
unenforceable condition or conditions, and the rights and obligations of each party shall be interpreted and
applied.
7. Copyright
7.1 The copyrights and other intellectual or proprietary rights in the Digital files are owned by Krabbendam
Advies Service = HLS. You may print the Digital files for your own purpose within your company, but are not
allowed to copy or distribute the Digital files in any form and spread them around to others. You do not own
the Software.
****************************

DUTCH
Leverings en Copyright overeenkomst Digitale files van de “Heavy Lift Specialist”
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Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en “Krabbendam Advies Service” hierna
genoemd als “Heavy Lift Specialist = HLS”, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder no. 24182504, Nederland.
Door de Seminar slides en andere digitale files te bestellen, geeft u aan dat u deze overeenkomst
accepteert en ermee akkoord gaat en dat u gebonden bent aan de bepalingen in deze overeenkomst. Als u
niet akkoord gaat met de bepalingen van de overeenkomst, mag u de Digitale files niet, downloaden of
gebruiken.
U geeft bij deze aan dat uw:
HET RECHT EN DE AUTORITEIT
VOLWASSEN BENT

HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN

INDIEN NIET, DAN MAG U DEZE DIGITALE FILES NIET GEBRUIKEN
1. Aanbiedingen overeenkomst
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Digitale files van ‘HLS”. Afwijkingen en aanvullingen van
deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van HLS zijn vrijblijvend, tenzij door HLS schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
2.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat HLS gerechtigd is de
geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke
aanpassing, is cliënt gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in
werking zou treden.

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van
die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het
doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze
door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
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U erkent en accepteert dat de ontwikkeling van Digitale files veel tijd en geld heeft gekost, en het copyright
berust bij HLS. U mag de Digitale files gebruiken voor het geven van onderricht doormiddel van
presentaties voor publiek uit uw eigen bedrijf. Indien u toch iemand (ongeoorloofde) toegang verleent tot de
Digitale files, garandeert u dat deze persoon akkoord gaat met de voorwaarden in deze Licentie en zult u
HLS schadeloos stellen in geval van een eventuele claim van deze persoon.
4. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
4.1 Alle eigendomsrechten van de Digitale files berusten uitsluitend bij HLS, diens licentiegevers of diens
toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet
uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van
Digitale files is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar aan derden.
5. Licentie verlening
5.1 Deze HLS Licentieovereenkomst (“licentie") staat u toe de digitale files bij 1 (één) bedrijf, instantie of
persoon gedurende onbeperkte tijd te gebruiken.
5.2 Het verhuren en uitlenen van de Digitale files is verboden.
6. Beperkte Garantie en beperkte aansprakelijkheid en vrijwaring van HLS
6.1 U kunt de Digitale files in pdf en mpg format en op elke Windows PC of Apple computer afspelen, mits
de benodigde afspeel programma’s zijn geinstalleerd (bijv. Acrobat Reader en Windows Media Player).
6.2 Gebruik van de Digitale Files houdt in dat er fouten kunnen voorkomen, veroorzaakt door lokale
omgevingscondities en/of onvolledige gegevens. HLS kan niet garanderen dat de Digitale files foutloos af
spelen.
6.3 Het gebruik van de Digitale files geschiedt op eigen risico. HLS, en al degenen die aan de Digitale files
hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het presentabel maken van
de Digitale files. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks
kunnen er onjuistheden of afspeel fouten in de Digitale files voorkomen. Voor zover maximaal toegestaan
onder toepasselijk recht, biedt HLS geen garantie betreffende de prestaties van de Digitale Files of
resultaten die u verkrijgt met de Digitale files en garanderen zij niet dat de Digitale files aan uw eisen
voldoet of dat de werking ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Degenen die van de Digitale files
gebruik maakt aanvaarden het risico daarvan. HLS sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan de
Digitale files hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade die mocht voortvloeien uit
directe of indirecte consequentie van het gebruik van de Digitale files
6.4 HLS zal de Digitale files alleen vervangen bij aantoonbaar gebrek. Deze Beperkte Garantie geldt in
plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief eventuele geïmpliceerde garantie of
voorwaarde van verkoopbaarheid en/of kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel en/of
eventuele geïmpliceerde garantie of voorwaarde van niet-overtreding. Noch HLS of één van haar
werknemers, ontwikkelaars, distributeurs, leveranciers of agenten noch enige erkende leverancier van HLS
zal op enigerlei manier aansprakelijk zijn ten opzichte van u en u doet hierbij afstand van elke aanspraak op
vergoeding voor directe, indirecte, economische, speciale, commerciële, incidentele, morele of resulterende
schade (gevolgschade) (zonder beperking), geleden verliezen, inkomstenderving, winstderving, verloren
gegevens, schade veroorzaakt door vertraging, bedrijfsonderbreking of het niet realiseren van
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verwachtingen en verwachte besparingen (als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestatie van
de Digitale files, zelfs indien HLS of één van haar werknemers, ontwikkelaars, distributeurs, leveranciers of
agenten zich bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade). Deze beperking is bedoeld van
toepassing te zijn en is van toepassing ongeacht of dergelijke schade wordt geclaimd, geverifieerd of in een
rechtsvordering of claim wordt ingebracht die alleen maar betrekking heeft op benadeling (inclusief
veronachtzaming) van contract of andere garantie of enige andere wet of vorm van rechtsvordering. De
aansprakelijkheid van HLS ten opzicht van u of één eventuele derde partij die namens u claimt, zal nooit
hoger zijn dan het aankoopbedrag van de Digitale files die u aanschaft. Deze Beperkte Garantie en
Beperkte Aansprakelijkheid zal de aansprakelijkheid van HLS voor overlijden of persoonlijk letsel
veroorzaakt door nalatigheid van HLS niet uitsluiten of beperken in rechtsgebieden die dergelijke uitsluiting
of beperking niet toestaat. Deze vrijwaring vormt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst en de
Digitale files mogen niet worden gebruikt zonder toepassing van deze vrijwaring.
6.5 Onder geen enkele voorwaarde en volgens geen enkel wettelijk argument, gebaseerd op een
onrechtmatige daad, een contract of anderszins, aanvaardt HLS of een van haar werknemers,
ontwikkelaars, distributeurs, leveranciers of agenten enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid(met
inbegrip van aansprakelijkheid wegens nalatigheid) ten opzichte van u of een andere persoon of
rechtspersoon met betrekking tot enige verplichting, verlies of schade (met inbegrip van, maar niet beperkt
to schade wegens verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking, computeruitval of –storingen en alle andere
commerciële schade en verlies) direct of indirect veroorzaakt door of naar men beweert veroorzaakt door
de Digitale files die worden geleverd door HLS of één van haar werknemers, ontwikkelaars, distributeurs,
leveranciers of agenten.
6.6 HLS behoudt zich hierbij het recht voor om de Digitale files op elk moment te wijzigen, aan te passen, te
verbeteren of te vertalen.
6.7 Deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid is niet overdraagbaar aan anderen.
6.8 U kunt aan deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid specifieke wettelijke rechten
ontlenen en u kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land variëren. Sommige landen staan het
uitsluiten of beperken van schadevergoeding niet toe. Indien deze Beperkte Garantie en Beperkte
Aansprakelijkheid ongeldig of niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid
niet de gehele Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid onuitvoerbaar maken, maar zal de
Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid worden geïnterpreteerd als bevatte zij niet de
desbetreffende ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of voorwaarden, en zullen de rechten en plichten
van elke partij als zodanig worden geïnterpreteerd en toegepast.
7 Copyright
7.1 Het Copyright en andere intellectuele of eigendomsrechten op de Digitale files zijn eigendom van
Krabbendam Advies Service = HLS . U mag de digitale files uitprinten voor eigen gebruik of gebruik binnen
uw bedrijf, maar mag de files niet in digitale vorm copieren of vermenigvuldigen en naar anderen
verspreiden. U bent geen eigenaar van de Digitale files.
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