Voorwaarden behorende bij een bestelling van ABF-prognosecijfers
1.

Alle leveringen van prognosecijfers zijn uitsluitend bedoeld voor de organisatie of de vestiging die de
cijfers heeft besteld.
2. Intern gebruik: De prognosecijfers mogen vrij worden gebruikt en verspreid binnen één vestiging van
de organisatie. Voor het recht op een ruimere interne verspreiding gelden aanvullende voorwaarden
en tarieven. Hierbij valt te denken aan:
■ het beschikbaar stellen op een netwerk dat ook buiten de vestiging kan worden benaderd;
■ doorleveren aan collega’s buiten uw vestiging;
■ het kopiëren uit de publicatie als onderdeel van een eigen publicatie of onderzoeksrapport.
Indien sprake zal zijn van ruimere interne verspreiding dient dat vermeld te worden bij de bestelling.
3. Extern gebruik: De prognosecijfers mogen alleen worden gepubliceerd indien deze voldoende zijn
geaggregeerd, zowel over gebieden als over klassenindelingen, waarbij publicaties niet méér
detailcijfers mogen bevatten dan de cijfers die ABF zelf op internet publiceert. Bij twijfel dient u contact
op te nemen met ABF. Digitaal publiceren (via internet, cd-rom, usb e.d.) is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van ABF. Bij publicaties waarbij (geaggregeerde) prognoses worden
gepresenteerd dient altijd bronvermelding plaats te vinden: (Bron: Prognoses, ABF Research B.V.
Delft).
4. Gebruik voor derden: Het gebruik van cijfers ten behoeve van projecten voor derden is uitsluitend
toegestaan onder eerder genoemde voorwaarden, met de toevoeging dat de prognosecijfers voor
iedere individuele klant apart besteld dienen te worden. Gebruik voor derden dient bij de bestelling
gemeld te worden.
5. ABF is niet aansprakelijk voor gebruik van de prognosegegevens en voor toepassingen en resultaten
die met deze gegevens verkregen zijn.
6. Bij een abonnement van minimaal 3 jaar verstrekt ABF 10% korting op de dan geldende prijzen van
de bestelde prognoses. Na de eerste 3 jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens
één jaar.
7. De abonnementsperiode loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Facturen bij een abonnement worden telkens in januari van ieder jaar verstuurd.
8. Prijzen worden jaarlijks aangepast aan achtereenvolgens:
■ het actuele aantal gebieden (dit aantal kan in de loop der jaren veranderen, bijvoorbeeld als
gevolg van een gemeentelijke herindeling);
■ de inflatie, afgerond op hele procenten naar boven.
Eventuele andere prijswijzigingen worden vóór 1 oktober bij de abonnementhouders aangekondigd.
9. Beëindiging van een abonnement kan (na de eerste 3-jaarsperiode) geschieden vóór 1 oktober van
ieder jaar. Voor abonnees die nog in de eerste 3-jaarsperiode zitten, geldt dat zij het abonnement ook
kunnen opzeggen indien een schriftelijk aangekondigde wijziging, zoals bedoeld in voorwaarde 8,
heeft plaatsgevonden.
10. Data besteld via ‘bestel.abfresearch.nl’ wordt geleverd zonder extra toelichting (“what you see is what
you get”). Extra toelichting kunt u inkopen via een ‘strippenkaart’ waarbij u een x-aantal uren hulp
bestelt.
11. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen netto.
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