
Pagina 1 van 3 
 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN STO-CLADDING CREATOR 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis 

gebruikt. 

1. Sto Isoned: Sto Isoned B.V., de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden en exploitant van de Website en Tool, gevestigd te 

Tiel en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 11014075. 

2. Gebruiker: eenieder die met Sto Isoned een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: Sto Isoned en de Gebruiker gezamenlijk. 

4. Gebruiksovereenkomst: de tussen Partijen, middels registratie door de Gebruiker op de Website, tot stand gekomen 

overeenkomst in het kader waarvan de Gebruiker gebruik mag maken van de Tool en daaraan verwante services van Sto 

Isoned, zoals de levering van een of meerdere Monsters. 

5. Tool: de programmatuur zoals benaderbaar op de Website, bestaande uit een ontwerptool waarmee Gebruikers ontwerpen 

kunnen maken met producten, zoals steenstrips en glasmozaïek, uit het assortiment van Sto Isoned. 

6. Website: stocladdingcreator.com, al dan niet benaderd via sto.nl. 

7. Monster: een monsterpaneel gebaseerd op het door de Gebruiker middels de Tool gegenereerde ontwerp dat door Sto Isoned 

op bestelling van de Gebruiker kan worden geleverd. 

8. Account: het voor de Gebruiker middels zijn e-mailadres en wachtwoord exclusief toegankelijke gedeelte van de Website. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Sto Isoned gericht aan de Gebruiker tot het aangaan van 

een Gebruiksovereenkomst en iedere Gebruiksovereenkomst als zodanig. 

2. Deze gebruikersvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de Gebruiker gehanteerde voorwaarden van 

toepassing. 

3. Indien Sto Isoned niet steeds strikte naleving van deze gebruikersvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze 

gebruikersvoorwaarden niet van toepassing zijn of dat Sto Isoned het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving 

van deze voorwaarden te verlangen. 

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden of de Gebruiksovereenkomst 

als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval wordt een vervangende regeling 

getroffen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST & REGISTRATIE 

1. Voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst is vereist dat de Gebruiker zich op de Website registreert. Het aan de 

Gebruiker gerichte aanbod van Sto Isoned tot registratie en aldus het aangaan van een Gebruiksovereenkomst, is vrijblijvend; 

Sto Isoned is nimmer verplicht een Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker aan te gaan. 

2. De Gebruiksovereenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Gebruiker zich op de 

daartoe op de Website aangewezen wijze heeft geregistreerd en de Gebruiker heeft voldaan aan alle voorwaarden die 

uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De Gebruiker is gehouden alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens, 

waaronder naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord volledig en naar waarheid te verstrekken. Sto Isoned 

is onverminderd het bepaalde in lid 1 en artikel 4.1, gerechtigd de registratie van de Gebruiker af te wijzen in geval de Gebruiker 

bij de registratie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 

3. De Gebruiker wordt verzocht om bij de registratie een e-mailadres te gebruiken met het domein van het bedrijf waar de 

Gebruiker werkzaam is. In geval van een ander of privémailadressen loopt de Gebruiker sneller het risico dat Sto Isoned zijn 

rechten als bedoeld in artikel 4.1 uitoefent. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, zal Sto Isoned de totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst 

zo spoedig mogelijk na de registratie van de Gebruiker op de Website, per e-mail aan de Gebruiker bevestigen. 

ARTIKEL 4. | OVER DE TOOL EN GEBRUIKSBEPERKINGEN  

1. De Tool is bedoeld om de Gebruiker te faciliteren in het visualiseren van projecten die mogelijk met de producten uit het 

assortiment van Sto Isoned worden gerealiseerd. De Tool helpt de Gebruiker met het kiezen van een bepaald type steenstrip 

of glasmozaïek. Daarbij kan de Gebruiker bepaalde specificaties aanpassen, zoals de voegkleur en afmeting van steenstrips in 

lengte en hoogte, het metselverband en een mix maken van diverse steenstrips en glasmozaïek. Vervolgens kan de Gebruiker 

de door hem gecreëerde samenstelling downloaden in een bestandsformaat wat gebruikt kan worden als TextureFile voor in 

ontwerpsoftware (Sketch-up of Revit). De Tool is dan ook slechts bedoeld voor architecten, aannemers, applicatiebedrijven, 

http://stocladdingcreator.com/
https://www.sto.nl/
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gevelbouwers, reeds bestaande bedrijfsmatig handelende klanten, andere relaties en (potentiële) partners van Sto Isoned die 

met gebruikmaking van producten uit het assortiment van Sto Isoned, direct of indirect, projecten (zouden kunnen) realiseren 

en aldus niet voor particulieren, evenmin als voor bedrijven en beroepsbeoefenaars die zich niet direct of indirect richten op 

projecten waarbij Sto Isoned middels de levering van producten of anderszins enig potentieel financieel voordeel geniet. 

Gebruik van de Tool is voor de Gebruiker kosteloos. Om die reden behoudt Sto Isoned zich te allen tijde het recht voor om 

bepaalde Gebruikers, met name die waarvoor het gebruik van de Tool conform het bepaalde in het voorgaande van dit lid 

kennelijk, doch naar uitsluitende oordeel van Sto Isoned, niet bestemd is, zonder opgave van redenen van het gebruik van de 

Tool uit te sluiten, ook na totstandkoming van de Gebruikersovereenkomst indien Sto Isoned daarvoor gegronde reden acht 

te hebben. Sto Isoned behoudt zich dan ook te allen tijde het recht voor om het Account van de Gebruiker te blokkeren en te 

verwijderen. 

2. Het Account van de Gebruiker is strikt persoonlijk. De Gebruiker dient zijn wachtwoord voor toegang tot het Account strikt 

geheim te houden. Alle handelingen die onder het Account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde 

Gebruiker toegerekend. 

ARTIKEL 5. | MONSTERS 

1. Het bestellen van een Monster door de Gebruiker is uitsluitend mogelijk door daartoe, op de daartoe aangewezen wijze, een 

aanvraag te doen onder het Account van de Gebruiker. De Gebruiker dient alle daarbij gevraagde verplichte gegevens volledig 

en naar waarheid te verstrekken. De gevraagde projectgegevens dienen zo duidelijk en specifiek mogelijk te worden 

opgegeven. Nadat de aanvraag door Sto Isoned is ontvangen, neemt hij contact op met de Gebruiker om de aanvraag te 

bespreken. Een aanvraag voor de ontvangst van een Monster is voor Sto Isoned geheel vrijblijvend; Sto Isoned behoudt zich 

het recht voor een Monster uitsluitend aan de Gebruiker te leveren wanneer de aanvraag van de Gebruiker daartoe, 

gerelateerd is aan een project waarvan de locatie, grootte en details, met inbegrip van de opdrachtgever, gedeeld worden met 

Sto Isoned. Vorenstaande laat onverlet dat Sto Isoned om andere hem moverende redenen een Monster niet te leveren, 

waarvan onder meer sprake kan zijn als het project van de Gebruiker naar oordeel van Sto Isoned van te geringe omvang is. 

2. Levering van Monsters geschiedt kosteloos. Sto Isoned kan, onverminderd zijn in dit artikel vermelde rechten om een aanvraag 

tot levering van een Monster af te wijzen of niet in behandeling te nemen, evenwel aanvullende voorwaarden stellen 

waaronder hij wel tot levering van een Monster wil overgaan, bijvoorbeeld door daarvoor kosten aan de Gebruiker in te 

rekening te brengen. 

3. Sto Isoned behoudt zich het recht voor een aanvraag tot levering van een Monster niet in behandeling te nemen en dan ook 

geen contact met de Gebruiker op te nemen indien Sto Isoned eerder een aanvraag van de Gebruiker heeft afgewezen. 

4. Indien Sto Isoned besluit tot levering van een Monster aan de Gebruiker over te gaan, zijn alle in dat kader door Sto Isoned 

vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Een vertraagde levering kan 

nimmer als tekortkoming van Sto Isoned worden aangemerkt en kan dan ook nimmer leiden tot enige vorm van 

schadevergoeding. 

5. Levering van Monsters geschiedt op het door de Gebruiker daartoe opgegeven afleveradres.  

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES 

Op de Website of anderszins door Sto Isoned vermelde en/of weergegeven kenmerken van middels de Tool gegenereerde 

ontwerpen en van eventueel te leveren Monsters, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk in het kader 

van projecten van de Gebruiker wordt gerealiseerd c.q. wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle 

afwijkingen in kenmerken van ontwerpen en Monsters welke de Wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine 

afwijkingen in kleuren, maten, structuur en afwerking. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Gebruiker geen 

grond voor klachten of enige compensatie. 

ARTIKEL 7. | MISBRUIK 

1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet-limitatief bedoeld, verstaan, het ten 

aanzien van de Tool of Website opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk 

maken op de door Sto Isoned gebruikte software of systemen. De Gebruiker vrijwaart Sto Isoned van alle aanspraken van 

derden ter zake, terwijl de Gebruiker aansprakelijk is voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de 

systemen van Sto Isoned, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade door hem veroorzaakt als gevolg 

van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of Tool beïnvloeden. 

2. Gebruik van de Tool is uitsluitend bestemd voor gebruik overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in artikel 4.1, althans niet 

voor met Sto Isoned concurrerende commerciële doeleinden. Gebruik van de Tool voor laatstbedoelde doeleinden, 

bijvoorbeeld door aanbieders van gelijksoortige producten of diensten als die van Sto Isoned, wordt als misbruik aangemerkt. 

3. In geval Sto Isoned weet of vermoedt dat de Gebruiker misbruik maakt van de Tool of Website, dan wel de Gebruiker zich 

anderszins niet conformeert aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden dan wel op andere grond onrechtmatig jegens 
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Sto Isoned handelt, behoudt Sto Isoned zich het recht voor om de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te 

ontbinden, onverminderd zijn overige wettelijke rechten en bevoegdheden.  

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING  

1. Gebruik van de Tool is volledig voor eigen risico van de Gebruiker. Dit geldt ook voor de wijze waarop de Gebruiker Monsters 

gebruikt. Sto Isoned is nimmer aansprakelijk voor schade voor de Gebruiker of derden ontstaan in verband met het gebruik 

van de Website of Tool, of het doen of nalaten van de Gebruiker of een derde naar aanleiding van door Sto Isoned geleverde 

Monsters. 

2. Sto Isoned spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Tool en Website te optimaliseren. Echter kan Sto 

Isoned niet garanderen dat de Tool en Website onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen daarvan steeds 

probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Sto Isoned ter zake is uitgesloten. 

3. Sto Isoned is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de Website mogelijk wordt verwezen 

of die verwijzen naar de Website. 

4. Indien Sto Isoned op grond van dwingende wetgeving en ondanks het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden jegens de 

Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, betreft deze aansprakelijkheid nimmer aansprakelijkheid voor indirecte 

schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en immateriële schade. 

5. Indien Sto Isoned op grond van dwingende wetgeving en ondanks het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden jegens de 

Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan heeft Sto Isoned te allen tijde het recht deze schade te herstellen. 

De Gebruiker dient Sto Isoned hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Sto Isoned 

ter zake vervalt. 

6. De Gebruiker vrijwaart Sto Isoned van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de 

Gebruiksovereenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Sto Isoned uit dien 

hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Sto Isoned zowel buiten als in rechte bij te 

staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in 

gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sto Isoned, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 

over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sto Isoned en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening 

en risico van de Gebruiker. 

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domein- en handelsnaam van Sto Isoned, geleverde 

Monsters, de Website, de Tool en de onderdelen van de Website en Tool, waaronder mede begrepen de vormgeving en 

werking daarvan en de beelden daarop, behoren toe aan Sto Isoned dan wel zijn licentiegevers. Het is de Gebruiker verboden 

het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sto Isoned c.q. zijn licentiegevers rusten, te kopiëren, te 

verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of anderszins voor andere doeleinden te gebruiken dan in 

verband met het normale gebruik van de Monsters, Website c.q. Tool.  

2. Een aan de Gebruiker toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Sto Isoned het recht om onmiddellijke 

ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen 

schadevergoeding te vorderen. 

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN 

1. Op de Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 

2. In geval van een onverhoopt geschil tussen Partijen, zullen zij zich optimaal inspannen om dat geschil in onderling overleg te 

beslechten. 


