
Onze voorwaarden voor het gebruik van de 
BomenMonitor zijn onlosmakelijk met dit 
aanmeldformulier verbonden. 

Met het plaatsen van uw handtekening gaat u 
akkoord met onze voorwaarden en geeft opdracht 
voor het afnemen van de BomenMonitor licentie.

Verstuur dit formulier ondertekend, inclusief uw 
opdrachtbrief, per post of per mail. 

BomenMonitor Basis

BomenMonitor Professional Beheer

BomenMonitor Professional
Klimaat, Beleid & Duurzaamheid

kroonprojectie 
stampositie 
hoogte

kroonprojectie 
stampositie 
hoogte

kroonprojectie 
stampositie 
hoogte
boombaten volgens i-Tree ECO NL

kwetsbare zone
kluitmodel
kwaliteitsrapport 
boombeheer-database

temperatuur
grondwater
versteende tuinen
boomkroonbedekking

Landsdekkend bestand, ontsloten via online GIS-viewer en WMTS

Per gemeente, ontsloten als WMTS, WMS en WFS

Per gemeente, ontsloten als WMTS, WMS en WFS

Alle honderd miljoen bomen van Nederland op één kaart

Gebiedsdekkende verrijking van beheerinformatie    

Gedetailleerd inzicht in bomen en 
hun ecosysteemdiensten

Inclusief ondersteunende
kaarten

€ 0
Nederland

per jaar

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

€ 995
per gemeente

per jaar

€ 4.950
per gemeente

per jaar

Organisatie

Voornaam

Achternaam

E-mail

Telefoon

Adres

Postcode 

Plaats

LEES DE LICENTIEVOORWAARDEN ZET DATUM EN HANDTEKENING VERSTUUR DIT FORMULIER

VUL IN TOT WELK(E) GEBIED(EN) U TOEGANG WILT (alleen Bomenmonitor Professional)
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Per mail: licenties@bomenmonitor.nl

Per post: Cobra Groeninzicht
Franssenstraat 66, 5434 SJ Vianen (NB)

Datum en handtekening

mailto:licenties%40bomenmonitor.nl?subject=Aanmelding%20BomenMonitor%20-%20nieuwsbrief%20maart%202021


Licentievoorwaarden

De BomenMonitor is ontwikkeld door Cobra Groeninzicht,
gevestigd aan de Franssenstraat 66, 5434 SJ in Vianen (NB).
U sluit bij Cobra Groeninzicht een licentie op de BomenMonitor af.

Uw opdrachtverstrekking en onze facturatie
Na ontvangst van uw betaling sturen wij u de inloggegevens voor de Bomen-
Monitor. Wij factureren jaarlijks vooraf 100% van de licentiekosten. Onze beta-
lingstermijn is dertig dagen. Ook voor de gratis licentie van de BomenMonitor 
geldt deze overeenkomst.

Uw actieve inbreng
Ieders inbreng zorgt voor een steeds betere BomenMonitor ten gunste van alle 
gebruikers. Wij vragen daarom van de opdrachtgever een actieve participa-
tie in de BomenMonitor. Onder andere door het melden van veranderingen in 
het bomenbestand die door de BomenMonitor nog niet zijn waargenomen. 
Ook vragen we van de opdrachtgever om relevante data zoals een actuele 
boompuntendatabase(s), stereoluchtfoto’s, puntenwolken, bomenbeleidsplan, 
groenstructuurplan met ons te delen of een livelink mogelijk te maken.

Onze Intellectuele Eigendom
De Intellectuele Eigendom van software, applicaties, online-viewers, dash-
boards, algoritmes en data uit databases van de BomenMonitor blijft ons ei-
gendom. 

Gebruik van data uit de BomenMonitor
Vermeldt uw organisatie www.BomenMonitor.nl als bron? Dan mag uw organi-
satie data en (scherm)afbeeldingen kopiëren en onbeperkt gebruiken binnen 
de eigen organisatie. De licentie geeft geen recht tot overdracht, cessie of der-
gelijke, of tot het hebben van aanspraak of belang in de Intellectuele Eigendom 
van ons. De BomenMonitor is uitsluitend bestemd voor uw organisatie. Inlog-
gegevens en data mogen onder geen enkele voorwaarde met derden worden 
gedeeld, of openbaar gemaakt, met uitzondering van schermafbeeldingen en 
fysieke prints.

Onze geheimhouding
Wij gaan zorgvuldig om met informatie die de opdrachtgever aan ons aan-
levert. Zo komt geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht. Aangelever-
de data en toegenomen kennis gebruiken wij voor het verbeteren van de Bo-
menMonitor. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, 
voor inbreuk op hun Intellectuele Eigendom of databankrechten. Dit geldt ook 
wanneer wij ontwerpen, goederen of programmatuur aan opdrachtgever ter 
beschikking stellen. 

Uw persoonsgegevens
Wij gaan samen met de opdrachtgever zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Ook na beëindiging van de licentie. Zo informeert opdrachtgever ons tijdig of 
een verwerking onder de algemene of bijzondere verplichtingen van de AVG 
valt. 

Onze uitvoering 
Wij hebben de inspanningsverplichting de BomenMonitor naar beste inzicht/
vermogen en bekende stand van wetenschap uit te voeren en te ontsluiten. 
Besluiten die u als opdrachtgever op basis hiervan neemt, zijn voor uw risico. 

Béta-functies
Met een licentie op de BomenMonitor ondersteunt de opdrachtgever de ont-
wikkeling van de béta-functies. De opdrachtgever accepteert dat deze functies 
in ontwikkeling zijn.

Onze termijnen 
Het leveren en ontsluiten van data uit de BomenMonitor kent geen fatale ter-
mijn. 

Beschikbaarheid BomenMonitor
De BomenMonitor is 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week toe-
gankelijk. Per kalenderjaar is de BomenMonitor niet meer dan zestig uur niet 
beschikbaar voor regulier onderhoud en niet meer dan zestig uur per kalender-
jaar niet beschikbaar door onvoorziene omstandigheden. Deelnemende ge-
bruikers mogen geen handelingen verrichten waardoor de normale exploitatie 
van de BomenMonitor in gevaar komt.

Kunnen wij door overmacht, gedurende meer dan dertig dagen, de Bomen-
Monitor niet leveren? 
Dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat hierdoor een recht op schadevergoeding ontstaat. Bij blijvende onenigheid 
kunnen wij de overeenkomst ontbinden. 

Ondersteuning, klachten en monitoring
Wij geven aan deelnemende gebruikers ondersteuning per e-mail en reageren 
uiterlijk binnen drie werkdagen. Klachten kunnen telefonisch aan ons doorge-
geven worden. Deelnemende gebruikers doen géén negatieve uitlatingen over 
de BomenMonitor aan derden. Wij hebben het recht om het gebruik van de 
BomenMonitor door de deelnemende gebruiker te monitoren. 

Onze aansprakelijkheid 
Verstrekt opdrachtgever verkeerde informatie? Dan zijn wij daarvoor niet aan-
sprakelijk. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade door van derden verkre-
gen data. Wij zijn niet verplicht de juistheid van aangeleverde gegevens te 
verifiëren.

Wij beperken onze aansprakelijkheid voor indirecte schade of directe schade, 
tot het maximale uitkeringsbedrag van onze aansprakelijkheidsverzekering, 
verminderd met het eigen risico. Keert onze verzekeraar niet uit? Dan is onze 
aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde factuurbedrag van de overeen-
komst.

Wij zijn, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor in-
directe schade (zoals inkomstenderving, winstderving, stagnatieschade, ge-
miste besparingen, verlies van en/of schade aan gegevens(bestanddelen), 
immateriële schade en dergelijke) of directe schade. 

Wij hebben het recht om voor zover mogelijk, de ontstane schade aan de op-
drachtgever ongedaan te maken. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle 
aanspraken van derden en kosten van aansprakelijkheidsstelling die te maken 
hebben met de uitvoering van deze opdracht.

Duur overeenkomst en opzegtermijn
De inhoud van deze aanbieding wordt na opdracht de overeenkomst. De ge-
kozen licentie heeft een duur van twee jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend ver-
lengd. Daarna bedraagt de opzegtermijn telkens drie maanden. Wij indexeren 
jaarlijks onze tarieven op basis van de indexeringscijfers van het CBS en ontwik-
kelingen in de markt. Hierover informeren wij de opdrachtgever vooraf.

088 - 26 27 200
licenties@BomenMonitor.nl
www.BomenMonitor.nl/Licenties
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