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Definities
Opdrachtnemer: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Instituut van Psychologen
(N.I.P.), gevestigd te Utrecht, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40532119, in
dezen vertegenwoordigd door ‘de COTAN’ en hierna ook aangeduid als ‘de COTAN’.
De COTAN: de (bestuurs) Commissie Testaangelegenheden Nederland van het N.I.P.
COTAN Documentatie: online publicatie van de testbeschrijvingen en testbeoordelingen van de
COTAN.
Uitgever: de partij die bij de COTAN de Aanvraag indient.
Aanvraag: het verzoek van de Uitgever aan de COTAN om het aangeboden materiaal te beoordelen aan
de hand van het Beoordelingssysteem.
Het Beoordelingssysteem: de meest actuele versie van het systeem, met eventuele aanvullingen daarop,
dat door de COTAN ontwikkeld is en gehanteerd wordt bij de beoordeling van Nederlandstalige
psychodiagnostische instrumenten, op te vragen bij de COTAN of in te zien via www.psynip.nl.
De Beoordeling: het resultaat van de toetsing van het aangeboden materiaal aan het
Beoordelingssysteem.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Uitgever die
strekt tot het verkrijgen van een Beoordeling (de ‘Overeenkomst’). De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden die eventueel door de Uitgever gehanteerd worden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Overeenkomst
De Overeenkomst tussen de COTAN en de Uitgever komt tot stand doordat de COTAN de Aanvraag
van de Uitgever schriftelijk aanvaardt. De ontvangstbevestiging van de Aanvraag geldt niet als een
dergelijke aanvaarding. De COTAN verplicht zich jegens de Uitgever om de Beoordeling te geven en
te publiceren. Zij is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gebonden aan een termijn en zij is vrij
om Aanvragen in een door haar te bepalen volgorde te behandelen. De artikelen 7: 401 – 412 BW zijn
– onverminderd het bepaalde in art. 7:413 BW - niet van toepassing op de Overeenkomst.
Geheimhouding
De COTAN houdt de inhoud van het materiaal dat door de Uitgever wordt aangeboden geheim, zodanig
dat dit materiaal (of delen daaruit) nergens gepubliceerd wordt, niet gebruikt zal worden bij de creatie
van eigen producten en niet aan derden, behoudens de beoordelaars, ter inzage zal worden gegeven of
ter beschikking zal worden gesteld. E.e.a. behoudens voor zover de COTAN in haar rapportage
onderdelen van het materiaal beschrijft en/of citeert. De COTAN is gerechtigd om het aangeboden
materiaal in haar eigen archief op te slaan en dat – na ommekomst van een periode van 15 jaar – over
te dragen aan de Stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragswetenschappen
(ADNG).
De Beoordeling
De COTAN verricht de gevraagde Beoordeling aan de hand van het Beoordelingssysteem. Dit
Beoordelingssysteem voorziet in de plicht om de Beoordeling, voor publicatie, aan de Uitgever ter

inzage voor te leggen. Het Beoordelingssysteem voorziet niet in enige vorm van inspraak in de
Beoordeling.
De (inhoud van de) Beoordeling en de daarbij behorende toelichtingen dan wel beschrijvingen zijn
eigendom van de COTAN. Zij is vrij om die te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of
publicaties.
De Uitgever is/wordt geen rechthebbende op de inhoud van de Beoordeling, de toelichting en/of de
beschrijving en is derhalve niet gerechtigd om die inhoud geheel of ten dele te publiceren of anderszins
openbaar te maken, e.e.a. in de ruimste zin des woords.
Bij iedere overtreding van het verbod op openbaarmaking van de Beoordeling, de Toelichting en/of de
beschrijvingen verbeurt de uitgever een dadelijk opeisbare boete van 250 EUR, zonder dat
voorafgaande sommatie of ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van de opdrachtnemer
om in afwijking van art 6:92 lid 2 BW en overeenkomstig artikel 6:94 lid 2 BW aanvullende
schadevergoeding te vorderen.
Aansprakelijkheid
Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis zou voordoen die tot
aansprakelijkheid van de COTAN leidt, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het
bedrag waarop de door de COTAN gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De
COTAN is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Evenmin is de COTAN
aansprakelijk voor (eventuele) schade die het gevolg zou zijn van handelingen of besluiten die door
derden genomen worden op basis van een door de COTAN gepubliceerde Beoordeling.
Vernietiging en strijd met voorwaarden N.I.P.
Indien een van onderhavige bepalingen in rechte vernietigd zou worden, behoudt de rest van deze
bepalingen onverkort zijn werking. Indien een van onderhavige bepalingen strijdig zou zijn met de
Algemene Voorwaarden N.I.P. dan prevaleren laatstgenoemde voorwaarden.
Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst tussen de COTAN en de Uitgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen, ook die slechts door een van partijen als zodanig beschouwd wordt, behoren exclusief tot de
competentie van de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland. Partijen zullen pas een
beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in der minne
te beslechten.
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