
 

Algemene voorwaarden Floraplan®. 

De koper van een licentie voor Floraplan®, verder te noemen gebruiker, aanvaard de onderstaande 

bepalingen van de algemene voorwaarden van Floraplan®. 

1 Wet AVG. 

1.1 De verbinding met het online programma Floraplan® is een beveiligde verbinding waarbij de 

gegevens versleuteld worden verstuurd. 

1.2 De NAW gegevens van de gebruikers worden alleen gebruikt om de overeenkomst vast te leggen 

en worden verder niet naar buiten gebracht. Deze gegevens zijn alleen door de beheerder van 

Floraplan® toegankelijk via een beveiligde inlog. Mocht er onverhoopt een data lek ontstaan dan 

zullen wij dit direct melden. Indien er wordt opgezegd dan zullen wij alle NAW gegevens uit het 

programma verwijderen. 

1.3 De gebruiker is zelf verantwoordelijk om de NAW gegevens van de klanten volgens de AVG wet te 

beheren.   

2 Aansprakelijkheid. 

2.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van het programma. 

2.2 Floraplan® is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het 

toepassen van het programma. 

2.3 Floraplan® is met veel zorg en toewijding ontwikkeld om een zo juist mogelijke weergave en 

toepassing van de beplanting te bewerkstelligen. De aantallen van de planten zijn afgeleid uit 

gemiddelde van opgaves van kwekers, door eigen ervaring en door afstemming op grondsoort. 

Uitgangs situatie is dat de beplanting met 1 groeiseizoen de bodem bedekt. Het is echter altijd 

mogelijk dat in bepaalde omstandigheden de beplanting niet naar verwachting groeit. De aantallen 

zijn dan ook indicatief. 

2.4 De eigenschappen van de beplanting(hoogte, standplaats, bloeitijd ed.) zijn zo goed als mogelijk 

benaderd en weergegeven in dit programma. Er zullen altijd situaties mogelijk zijn dat de beplanting 

afwijkt van de opgegeven eigenschappen, de eigenschappen zijn dan ook indicatief. 

2.5 Als de gebruiker twijfelt over de juistheid van de eigenschappen, dan dient hij of zij dat te melden 

via info@floraplan.nl . Er zal dan onderzoek worden gedaan of dit juist is en zo kunnen wij het 

programma voor alle gebruikers optimaliseren. 
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3 fotomateriaal. 

3.1 De in het programma gebruikt fotomateriaal bij alle planten is niet getoetst aan juistheid op 

soortechtheid. De foto’s dienen dan ook als indicatie en kan dus afwijken van de werkelijke situatie. 

3.2 De foto’s van de borders zijn afkomstig van Modeste Herwig en zijn door Bordervision gekocht en 

verwerkt in Floraplan® deze foto’s zijn vrij om te gebruiken in het programma. 

De foto’s bij de planten, die met een klein formaat van ca 2 x 2 cm worden weergegeven zijn voor 

een deel afkomstig uit een zoekmachine en derhalve niet te achterhalen wie de auteur is van de foto. 

Deze foto’s zijn mogelijk afkomstig van andere websites en deze zijn niet nader beoordeeld op 

auteursrechtelijke bescherming en zijn mogelijk niet rechten vrij. Het mailen of uitprinten geschied 

op eigen risico van de gebruiker. 

Het is niet toegestaan om foto’s te publiceren buiten het programma. 

Floraplan wordt nog verder doorontwikkeld en zal binnen een paar maanden voorzien zijn eigen 

fotomateriaal waarbij de foto’s rechten vrij zijn.  

4 Gebruik Floraplan® 

4.1 Het is uitsluitend toegestaan om met het programma te werken voor eigen gebruik. Het is niet 

toegestaan om het programma door derden te laten gebruiken of de inlog gegevens aan derden te 

verstekken. Bij constatering van deze overtreding zal onmiddellijk de toegang tot het programma 

worden ontnomen en de geleden schade zal op de overtreder worden verhaald. 

5 licentie Floraplan® 

5.1 Bij het afsluiten van een licentie wordt er een periode vastgelegd waarover de gebruiker toegang 

krijgt tot het programma Floraplan®.  De gebruiker kan dan jaarlijks 15 beplantingsplannen maken. 

Wordt het aantal van 15 beplantingsplannen overschreden dan krijgt de gebruiker een bericht per 

email dat de licentie geüpgraded wordt naar onbeperkt gebruik. De maandelijkse kosten worden dan 

verhoogt volgens de opgave in de overeenkomst. Beplantingsplannen blijven in het programma 

opgeslagen en blijven toegankelijk zolang de licentie loopt. De licentie is niet tussentijds opzegbaar. 

5.2  De licentie wordt jaarlijks automatisch met een periode van 1 jaar verlengd, tenzij de gebruiker 

minimaal 1 maand voor het verstrijken van de einddatum opzegt.  

5.3 De licentiekosten worden voor aanvang van de gebruiksperiode geïncasseerd in de maand 

voorafgaand aan de periode. Genoemde bedragen zijn altijd exclusief de verschuldigde btw. Indien 

de afgesproken automatische incasso door toedoen van de gebruiker niet mogelijk is, zullen de extra 

kosten voor een 2e incasso in rekening worden gebracht. 

5.4 De licentiekosten kunnen jaarlijks zonder opgave vooraf worden geïndexeerd volgens de wettelijk 

toegestane norm. 

5.5 Opzeggen licentie. 

Opzeggen kan via info@floraplan.nl .  Wordt de licentie opgezegd, dan zijn ook de eerder gemaakte 

plannen niet meer in te zien. 

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
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