NIKON PROFESSIONAL SERVICES PROGRAMMA
VOORWAARDEN
Welkom bij het Nikon Serviceprogramma voor Professionals (het “Programma”) dat
aangeboden worden tegen de volgende voorwaarden (de “Voorwaarden”).

1 Wie zijn we en hoe kunt u ons bereiken
Nikon Netherlands
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam
Contact e‐mail: nps.nl@nikon.com
Kvk nummer: 66985633
BTW nummer: NL856782117B02
Nikon Netherlands biedt u het Programma aan volgens deze Voorwaarden.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig alvorens uw aanvraag in te dienen om lid te worden
van het Programma. Door uw lidmaatschap aan te vragen bevestigt u dat u deze
Voorwaarden gelezen hebt en erdoor gebonden bent.
Nikon Netherlands raadt u aan een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken voor
raadpleging in de toekomst.

2 Wie kan lid worden van het Programma
2.1 Het Programma staat open voor iedereen die:
(a) Actief is als voltijds
professioneel
voornaamste inkomsten haalt uit de fotografie;
(b) in Nederland woont;
(c) 18 jaar of ouder is; en
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fotograaf

of

die

zijn/haar

(d) eigenaar is, of in het kader van zijn/haar beroep, minstens zes Nikon‐producten
gebruikt, waarvan er twee recente professionele camerabodies moeten zijn en drie
recente professionele lenzen (zoomlenzen met een vaste diafragmaopening of
professionele lenzen met f/1.4). De lijst met in aanmerking komende camerabodies is te
vinden in Bijlage 1 van deze Voorwaarden.
2.2 Het Programma wordt enkel aangeboden aan individuele fotografen die zich in hun
eigen naam registreren en hun eigen e‐mailadres gebruiken. Groepen of bedrijven
kunnen geen lid worden.
2.3 Als u eerder lid bent geweest van het Programma (of een ander door Nikon
Netherlands aangeboden Programma) en Nikon Netherlands heeft uw lidmaatschap van
dat programma beëindigd (om een andere reden dan ongeschiktheid), is het mogelijk dat
u niet in aanmerking komt om lid te worden van het Programma en behoudt Nikon
Netherlands zich het recht om uw aanvraag voor lidmaatschap te weigeren.

3 Hoe wordt u lid van het Programma
3.1 Aanvragen om lid te worden van het Programma kunt u indienen op
www.nikon.nl, kies voor “Professioneel/NPS”.

3.2 Nikon Netherlands behoudt zich het recht om naar bewijs te vragen dat u voldoet
aan de geschiktheidsvereisten uiteengezet in paragraaf 2.

4 Lidmaatschap van het Programma
4.1 Het lidmaatschap van het Programma is voor u persoonlijk. U mag geen van uw
rechten en verplichtingen van uw lidmaatschap overdragen aan iemand anders.
4.2 Nikon Netherlands behoudt zich naar eigen oordeel het recht om zonder opgave van
reden elke aanvraag tot lidmaatschap te weigeren of uw lidmaatschap op elk ogenblik te
annuleren.
4.3 Tijdens de duur van uw lidmaatschap dient u Nikon Netherlands onmiddellijk te
informeren over elke verandering in de informatie die u aan Nikon Netherlands verstrekt
hebt, waaronder ‐ maar niet beperkt tot ‐ uw contactgegevens, werkgever en de details
van uw geregistreerde Nikon‐producten en/of ‐apparatuur. U kunt dit doen via uw online
lidmaatschapsaccount.
4.4 Als u een gebruikeridentificatiecode (zoals een lidnummer), een wachtwoord of
andere informatie kiest of gekregen hebt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures,
moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. Het verlies van de verstrekte
elektronische NPS‐lidmaatschapskaart moet worden gemeld.
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4.5 Het lidmaatschap is kosteloos.

5 Duur van het lidmaatschap en hernieuwing
5.1 Het lidmaatschap is geldig voor een termijn van twee (2) jaar (“Termijn”), tenzij deze
eerder wordt beëindigd overeenkomstig deze Voorwaarden.
5.2 Indien u aan het eind van de Termijn uw lidmaatschap wilt verlengen moet u uw
lidmaatschap verlengen met behulp van uw online account.
5.3 Als u niet langer voldoet aan de in paragraaf 2 uiteengezette geschiktheidseisen van
het Programma, zult u niet in aanmerking komen om uw lidmaatschap van het
Programma te verlengen.

6 Voordelen van het lidmaatschap
6.1 Het lidmaatschap van het Programma geeft u toegang tot een breed scala aan
voordelen waaronder:
(a) Professionele ondersteuning
Directe toegang tot het supportteam van Nikon Netherlands dat u advies kan geven over
software, firmware en andere gedetailleerde technische kwesties. Tevens is er een online
community beschikbaar waar NPS leden en het supportteam met elkaar kunnen
communiceren.
(b) Prioriteit bij reparaties
Nikon Professional Services Priority Repairs is onze expres reparatiedienst, opgericht om
leden te helpen wanneer hun apparatuur dringende aandacht vereist. De reparatie van
NPS worden uitgevoerd door Nikon Service Point De Jong en Van Stijn B.V. (hierna: “Nikon
Service Point”). Alle reparaties zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van het
Nikon Service Point In sommige omstandigheden zal uitleenapparatuur ter beschikking
worden gesteld aan leden terwijl hun professionele apparatuur gerepareerd wordt. De
beschikbaarheid van uitleenapparatuur is net gegarandeerd. Nikon Netherlands
garandeert geen uitgave van appratuur van hetzelfde model als die van het lid. Indien
uitleenapparatuur wordt verstrekt door Nikon Netherlands vindt dit plaats in
overeenstemming met de Voorwaarden voor Uitleenapparatuur in paragraaf 7. Wanneer
bruikleen apparatuur verstrekt wordt door De Jong en Van Stijn B.V. gelden de
bruikleenvoorwaarden zoals verstrekt door het Nikon Service Point De Jong en van Stijn
B.V.
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(c) Internationale service & ondersteuning
Het lidmaatschap stelt u in staat gebruik te maken van de prioritaire reparatie‐ en
servicevoorzieningen in de meeste van onze filialen en servicepunten, afhankelijk van hun
beoordeling en capaciteit. Er wordt geen uitleenapparatuur ter beschikking gesteld aan
leden terwijl hun professionele apparatuur gerepareerd wordt in een filiaal of
servicepunt.
(d) Ondersteuningsdepots
Het lidmaatschap kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Nikon Professional
Services‐depots waar Nikon ondersteuning aanbiedt op belangrijke evenementen in
binnen‐ en buitenland. Deze depots voeren controles en kleine reparaties uit aan de
apparatuur van leden. In de meeste gevallen, afhankelijk van de beschikbaarheid, zal ook
een volledige uitleenservice operationeel zijn voor de duur van het evenement. De
uitleenapparatuur zal onderworpen zijn aan de Voorwaarden voor Uitleenapparatuur in
paragraaf 7 of de voorwaarden van het betreffende Niko Professional Services‐depot.
(e) Nikon Pro Magazine
Alle leden ontvangen een gratis abonnement op het bekroonde Nikon Pro‐magazine
(zowel in gedrukte vorm als op tablet), ons Europese magazine voor professionals.
6.2 Nikon Netherlands behoudt zich naar eigen oordeel het recht om zonder
voorafgaand bericht de voordelen van het lidmaatschap die deel uitmaken van het
Programma te wijzigen, te verbeteren, aan te passen of in te trekken. U aanvaardt dat
niet alle voordelen voor u beschikbaar kunnen zijn op elk tijdstip en elke plaats.
6.3 Alle voordelen die u volgens het Programma gebruikt zijn strikt persoonlijk. U mag
geen voordelen aanvragen ten gunste van iemand anders of voor apparatuur die niet uw
eigendom is.
6.4 Elk door u aangekocht Nikon Netherlands‐product is onderworpen aan de
aankoopvoorwaarden en dit Programma beïnvloedt of wijzigt de rechten niet die u
volgens die voorwaarden zijn toegekend (zoals garantieperiode of waarborg).

7 Voorwaarden voor bruikleenapparatuur
7.1 Alle bruikleenapparatuur (“uitgeleende apparatuur”) die aan u verstrekt wordt, zal
door Nikon Netherlands naar eigen oordeel worden toegekend.
7.2 U aanvaardt dat elke aanvraag voor uitgeleende apparatuur door Nikon Netherlands
per geval zal worden beoordeeld en zal afhangen van de goedkeuring en beschikbaarheid
van Nikon Netherlands.
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7.3 U bent er mee bekend en gaat akkoord met het feit dat de uitgeleende apparatuur
alleen aan u wordt uitgeleend voor gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden
en alle andere instructies die Nikon Netherlands u heeft gegeven.
7.4 Alle uitgeleende apparatuur is eigendom van Nikon Netherlands en niet mag worden
uitgeleend, verkocht, bezwaard of anderszins overgedragen aan een derde partij.
7.5 U gaat akkoord:
(a) ervoor te zorgen dat de uitgeleende apparatuur in een passende omgeving wordt
bewaard en bediend, alleen wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze
ontworpen is en wordt bediend op een geschikte manier in overeenstemming met de
gebruikshandleiding;
(b) de stappen te ondernemen (inclusief naleving van alle door Nikon Netherlands
verstrekte veiligheids‐ en gebruikshandleiding) die nodig kunnen zijn zodat, voor zover als
redelijk uitvoerbaar, de uitgeleende apparatuur op elk ogenblik veilig en zonder risico
voor de gebruiker kan worden ingesteld, gebruikt, schoongemaakt of onderhouden;
(c) de uitgeleende apparatuur op eigen kosten in goede en degelijke staat te houden om
ze in een even goede gebruikstoestand te houden als ze was op de datum dat ze aan u
verstrekt werd (normale slijtage uitgezonderd) met inbegrip van de vervanging van
versleten, beschadigde en verloren onderdelen, en dat u elke schade aan de uitgeleende
apparatuur zult vergoeden; en
(d) de uitgeleende apparatuur niet uit handen te geven (ook niet voor reparatie of
onderhoud), deze niet te verkopen, te koop aan te bieden of uit te lenen, of een
hypotheek, last, pand of andere borg op de uitgeleende apparatuur te vestigen.
7.6 de uitgeleende apparatuur, zoals opgedragen, aan het einde van de uitleenperiode
terug te geven. Nikon Netherlands heeft het recht ten alle tijde elk deel van de
uitgeleende apparatuur terug te roepen, om welke reden dan ook en op elk tijdstip indien
dit gevraagd wordt.
In het geval dat u verzuimt de uitgeleende apparatuur tijdig te retourneren, behoudt
Nikon Netherlands zich het recht om u de volledige waarde van de uitgeleende
apparatuur te factureren. Deze factuur zal betaalbaar zijn binnen dertig (30) dagen na
dagtekening van de factuur.
7.7 Zonder afbreuk te doen aan elk ander recht waarover Nikon Netherlands beschikt,
kan het verzuim om uitgeleende apparatuur terug te geven en/of een door Nikon
Netherlands uitgegeven factuur te betalen, leiden tot de opschorting of beëindiging van
uw lidmaatschap.
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8. Beëindiging van uw lidmaatschap
8.1. U kunt uw lidmaatschap van het Programma op elk ogenblik beëindigen per e‐ mail
op nps.nl@nikon.com.
8.2. Nikon Netherlands zal naar eigen oordeel en zonder enige beperking van zijn andere
rechten of verhaalmiddelen, het recht hebben om uw lidmaatschap op elk ogenblik via
een schriftelijke kennisgeving aan u te beëindigen. Nikon Netherlands zal uw
lidmaatschap in ieder geval beeindigen indien (i) u een van deze Voorwaarden schendt,
(ii) als de manier waarop u het Programma gebruikt naar de mening van Nikon
Netherlands onaanvaardbaar wordt geacht of (iii) als Nikon Netherlands achteraf ontdekt
dat sommige door u verstrekte informatie misleidend of onjuist was.

9 Aansprakelijkheid van Nikon Netherlands
9.1 Nikon Netherlands sluit alle stilzwijgende voorwaarden, garanties, verklaringen of
andere bepalingen die op het Programma van toepassing kunnen zijn uit.
9.2 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Nikon Netherlands beperken
of uitsluiten voor:
(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid
van zijn werknemers, medewerkers of onderaannemers (naargelang van toepassing);
(b) bedrog; of
(c) elke aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn ze uit te sluiten of de
aansprakelijkheid ervoor te beperken.
9.3 Anders dan op grond van paragraaf 9.2. zal Nikon Netherlands niet aansprakelijk zijn
voor (i) enig verlies of schade, hetzij contractueel, wegens onrechtmatige daad
(waaronder nalatigheid), (ii) inbreuk op een wettelijke verplichting, of (iii) anderszins, zelfs
indien voorzienbaar, die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik, of het niet‐
kunnen gebruiken, van het Programma.
9.3 In het bijzonder en overeenkomstig paragraaf 9.2 zal Nikon Netherlands in geen geval
aansprakelijk zijn voor:
(a) verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
(b) onderbreking van activiteiten;
(c) verlies van verwachte winst;
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(d) verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
(e) elke indirecte of gevolgschade of ‐verlies.

10 Algemeen
10.1 Nikon zal uw persoonlijke informatie en gegevens gebruiken zoals uiteengezet in
ons privacybeleid zoals omschreven op onze website,
https://www.nikon.nl/nl_NL/footers/privacy_policy.page.
10.2 Elke kennisgeving die volgens deze Voorwaarden moet worden gegeven, zal
schriftelijk gebeuren, met inbegrip van elektronische mededelingen naar het door u
opgegeven e‐mailadres.
10.3 Deze Voorwaarden kunnen door Nikon Netherlands van tijd tot tijd worden
bijgewerkt, zonder dat u hier vooraf over in kennis wordt gesteld. Hoewel Nikon
Netherlands zal proberen u te informeren over alle belangrijke wijzingen aan deze
Voorwaarden, dient u regelmatig de website van Nikon Netherlands te raadplegen voor
eventuele updates.
10.4 Deze Voorwaarden, en alle betwistingen of vorderingen (ook van niet‐
contractuele aard) die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen of hun inhoud of
opstelling, zullen geregeld en beoordeeld worden in overeenstemming met het
Nederlandse recht.
10.5 De rechtbank van Amsterdam zal als enige bevoegd zijn om elke betwisting of
vordering (ook van niet‐contractuele aard) te beslechten die voortvloeit uit of
samenhangt met deze Voorwaarden of hun inhoud of opstelling.

Juli 2020

Bijlage 1 – In aanmerking komende producten
D6
D5
D4s
D4
D850
D810
D800(E)
D780
D750
D500
Z6
Z7
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