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Kwantitatieve Informatie Glastuinbouw 

For English text see below 

Door aanmelding voor de digitale KWIN en/of gebruik van de 

digitale KWIN gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden: 

Artikel 1. Definities 

1. “WUR glastuinbouw”: Wageningen University & Research 

Business Unit Glastuinbouw te Bleiswijk 
2. "Abonnee": De natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

toegang heeft of wil hebben tot de digitale KWIN. 
3. De abonnee is niet gerechtigd de rechten en plichten 

voortvloeiende uit deze overeenkomst op welke manier ook 
over te dragen aan derden, tenzij WUR Glastuinbouw daartoe 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.  

Artikel 2. Abonnee 

1. De abonnee verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te 

gaan met de voorwaarden zoals die in deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden zijn geformuleerd. 

2. De abonnee is zonder einddatum gerechtigd de aangeschafte 
pdf onder eigen naam (behorend bij persoonlijk e-mail adres 

in het watermerk) te gebruiken. 

3. De abonnee is niet gerechtigd de pdf te kopiëren of aan 
anderen te verstrekken. 

4. Indien er sprake is van een bedrijfsabonnement (pdf is 
beschikbaar gesteld met alleen de bedrijfsnaam), blijft deze 

binnen het bedrijf/de organisatie en mag deze niet aan 

derden beschikbaar worden gesteld. 
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Artikel 3. Copyright 

1. WUR Glastuinbouw is en blijft juridisch eigenaar van alle in de 
KWIN Glastuinbouw opgenomen informatie en behoudt als 

zodanig alle auteursrechten en overige beschermende rechten 
op de KWIN Glastuinbouw en alle daarin opgenomen 

informatie. 
2. Indien de abonnee handelt in strijd met het in artikel 2.3, 2.4 

en/of artikel 3.1 bepaalde, dan zal de verdere toegang tot de 

KWIN Glastuinbouw automatisch ontzegd worden.  

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

1. Onverminderd al hetgeen opgenomen in deze 

gebruikersovereenkomst is iedere aansprakelijkheid van WUR 
Glastuinbouw ten aanzien van het verstrekken van de KWIN 

Glastuinbouw, de inhoud van de KWIN Glastuinbouw of de 

gevolgen van het gebruik daarvan uitgesloten. 

Op deze gebruikersrecht overeenkomst is het Nederlands recht 

van toepassing.  
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Quantitative information (KWIN) on Dutch 
Greenhouse Horticulture  

By registering for the digital KWIN and/or using the digital KWIN, 

you agree to the following conditions: 

Article 1. Definitions 

1. “WUR Greenhouse Horticulture”: Wageningen University & 
Research Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk 

2. "Subscriber": The natural or legal person who has or wants to 
have access to the digital KWIN. 

3. The subscriber is not entitled to transfer the rights and 
obligations resulting from this agreement in any way to third 

parties, unless WUR Greenhouse horticulture has given 

explicit written permission to do so.  

Article 2. Subscriber 

1. Subscriber declares to be aware of, and agrees to, the terms 
and conditions set out in these general terms and conditions 

of delivery. 
2. The subscriber is entitled to use the purchased PDF under its 

own name (belonging to the personal e-mail address in the 
watermark) without an end date. 

3. The subscriber is not entitled to copy the PDF or provide it to 
others. 

4. If there is a company subscription (PDF is made available with 
only the company name), it remains within the 

company/organization and may not be made available to third 

parties. 
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Article 3. Copyright 

1. WUR Greenhouse Horticulture is and remains legal owner of 
all information contained in the KWIN Greenhouse Horticulture 

and as such retains all copyrights and other protective rights 
to the KWIN greenhouse horticulture and all the information 

contained therein. 
2. If the subscriber acts in breach of the provisions of article 2.3, 

2.4 and/or article 3.1, further access to the KWIN greenhouse 

horticulture will be automatically denied. 

Article 4. Liability 

1. Without prejudice to all the contents in this user agreement, 
any liability of WUR glasshouse horticulture in relation to the 

provision of the KWIN greenhouse Horticulture, the contents 
of the KWIN greenhouse horticulture or the consequences of 

its use is excluded. 

This user right agreement is governed by Dutch law. 

 


