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1. DEFINITIES
1.1

eindgebruikers voor evaluatiedoeleinden van de
desbetreffende Bedrijfssoftware.

Licentiehouder

1.6

Een persoon aan wie een specifieke Licentie
verleend wordt voor Software bestaand uit
modules en/of programma's (indien aanwezig)
zoals omschreven in: (i) het van toepassing zijnde
Licentiecertificaat dat afgegeven is door het Bedrijf
of gegenereerd is door zijn Licentieactiveringssysteem; of (ii) op een andere door het
Bedrijf bepaalde wijze.
1.2

Alle software die direct door het Bedrijf in licentie
gegeven wordt of, al naargelang het geval, die het
Bedrijf, op basis van enig ander recht, aan
potentiële Licentiehouders in sublicentie kan
geven.
1.3

Gelicentieerde software

Bedrijfssoftware waarvoor een Licentie verleend is
aan een specifieke Licentiehouder, in de versie die
geldig is op het moment dat de Licentie verleend
wordt en voor zover in overeenstemming met het
Licentiecertificaat en deze EULA.
1.4

NFR-software (Not For Resale)

Een versie van Bedrijfssoftware die is gemarkeerd
als “Niet voor wederverkoop” of “NFR” en die de
volledige functionaliteit van de respectieve
Bedrijfssoftware bevat, maar alleen mag worden
gebruikt voor promotionele doeleinden, namelijk
voor presentatie of training van het gebruik van de
respectieve software.
1.5

Een niet-exclusief recht dat door het Bedrijf wordt
verleend aan de Licentiehouder voor het gebruik
van de Gelicentieerde software en gerelateerde
documentatie in de beperkte reikwijdte van de
bedrijfsactiviteiten in het kader van deze EULA, en,
indien van toepassing, overeenkomstig de in het
Licentiecertificaat aangegeven mate en periode.
1.7

Bedrijfssoftware

Evaluatiesoftware

Een versie van Bedrijfssoftware die aangemerkt is
als “Evaluatieversie” en ofwel (i) de volledige
functionaliteit bevat, maar slechts gedurende een
beperkte periode kan worden gebruikt, of (ii)
gedurende een onbeperkte periode kan worden
gebruikt, maar met beperkte functionaliteit. De
evaluatiesoftware mag alleen worden gebruikt door

Outsourcingovereenkomst

Een Licentie op grond waarvan de Licentiehouder
gerechtigd is om services te leveren aan derden
door middel van het gebruik van de Gelicentieerde
software.
1.8

Abonnementslicentie

Een Licentie die wordt verleend in de vorm van een
softwareabonnement, dat wil zeggen gedurende
een bepaalde periode die kan worden verlengd
door verdere betalingen van de Licentiekosten.
1.9

Licentiecertificaat

Een certificaat dat door het Bedrijf afgegeven wordt
voor een bepaalde Licentiehouder om deze
Licentiehouder een Licentie te verlenen. Het
Licentiecertificaat bevat met name (i) de datum van
verlening van de Licentie, (ii) de afzonderlijke
modules en programma's of het aantal modules en
programma's waarvoor het gebruiksrecht is
verleend (bijvoorbeeld het aantal servers, clusters,
terminals en verbonden apparaten) en andere
licentieparameters, indien van toepassing, (iii) de
periode waarin de Licentiehouder de verleende
Licentie mag gebruiken, evenals (iv) de verwijzing
naar de huidige versie van de EULA waarin de
voorwaarden worden vermeld waaronder de
Licentie wordt verleend aan de Licentiehouder. Het
Bedrijf behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd
de wijze van verlening en/of distributie van de
Licentiecertificaten te bepalen en/of bij te werken
met betrekking tot beschikbare distributiekanalen,
licentieactivering en verificatiemethoden voor de
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Licentiehouder die van tijd tot tijd beschikbaar zijn.
De Licentiecertificaten kunnen specifiek worden
verleend (afhankelijk van de overeenkomst tussen
de Licentiehouder/partner en het Bedrijf) als
papieren document of deze kunnen worden
gegenereerd door het licentieactiveringssysteem
van het Bedrijf op basis van de activering van een
Licentie langs elektronische weg.
1.10

Licentiekosten

Kosten die de Licentiehouder direct of indirect (via
de geautoriseerde partner) moet betalen aan het
Bedrijf voor de Licentie. Licentiekosten moeten
worden betaald in een bedrag op basis van de
geldende adviesprijslijst van de fabrikant van het
Bedrijf voor de Gelicentieerde software, tenzij er
een ander bedrag voor de Licentiekosten is
overeengekomen tussen de Licentiehouder en het
Bedrijf. Bepaalde Software kan door het Bedrijf
gratis ter beschikking gesteld worden.
1.12

Gerelateerde documentatie

Met betrekking tot de Gelicentieerde software, alle
materiaal, documentatie, specificaties, technische
handleidingen,
gebruikershandleidingen,
diagrammen, bestandsbeschrijvingen en andere
schriftelijke informatie (ongeacht de vorm van
dergelijke documentatie, op papier of elektronisch)
waarin de functionaliteit en het gebruik van
dergelijke Gelicentieerde software worden
beschreven en die openbaar beschikbaar zijn of
anderszins worden aangeboden aan klanten voor
gebruik met de desbetreffende Gelicentieerde
software.
1.13

2.1

VAN

SOFTWARE

Onderwerp van de Licentie

Bij de afgifte van het Licentiecertificaat of
aanvaarding van deze EULA door de Licentiehouder,
al naar gelang het geval, wordt de Licentie aan de
Licentiehouder verleend volgens de in deze EULA
vermelde voorwaarden.

Geautoriseerde partner van het Bedrijf

Een bedrijf dat door het Bedrijf gemachtigd is om de
Software van het Bedrijf te distribueren,
implementeren en behouden.
1.11

2. GEBRUIK

Softwareondersteuning

Een optionele service die door het Bedrijf of zijn
Geautoriseerde partners aan de Licentiehouder kan
worden verstrekt op basis van een afzonderlijke
overeenkomst voor Softwareondersteuning.

2.2

Het Bedrijf is bevoegd om de licentie te verlenen
voor de Gelicentieerde software. Beide
contracterende partijen erkennen dat de
Licentiehouder
het
hieronder
genoemde
eigendomsrecht voor de Gelicentieerde software
niet verkrijgt of zal verkrijgen en dat de
Licentiehouder alleen beschikt over de rechten voor
de Gelicentieerde software die zijn vermeld in de op
dit moment geldende gebruiksrechtovereenkomst
van het Bedrijf.
Indien softwareproducten van derden, waarop
eigen licentievoorwaarden van toepassing kunnen
zijn (zoals programmabibliotheken, onderdelen van
softwaretools enzovoort) een deel van de
Bedrijfssoftware vormen, verleent het Bedrijf de
Licentiehouder ten minste een op zichzelf staand,
niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de
Gelicentieerde software te gebruiken op grond van
de voorwaarden en voor zover vermeld in het
document van de Voorwaarden voor software van
derden dat een integraal onderdeel van de EULA
vormt en geraadpleegd kan worden op:
https://www.ysoft.com/en/support-services/thirdparty-software-terms-and-conditions.
2.3

Beperkte geldigheid van de licentie,
intrekkings- en deactiveringscode

Totdat het Bedrijf de volledige Licentiekosten heeft
ontvangen namens de Licentiehouder voor de
Licentie, heeft de Licentiehouder slechts een
tijdelijk gebruiksrecht met betrekking tot de
Gelicentieerde software dat afhankelijk is van de
tijdige ontvangst van de betaling van de
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Licentiekosten (als deze voor een bepaalde
Software verschuldigd zijn), en kan het Bedrijf, naar
eigen goeddunken, de tijdelijke aard van het
gebruik van de Gelicentieerde software afdwingen
door relevante technische maatregelen te nemen,
waaronder
de
activering
van
een
deactiveringstoegangscode (zoals hieronder is
bepaald) in de Gelicentieerde software.
Het Bedrijf heeft ook het recht om de Licentie met
onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de
Licentiekosten voor het gebruik van de
Gelicentieerde software (indien deze verschuldigd
zijn) om welke reden dan ook, niet zijn overgemaakt
naar de bankrekening van het Bedrijf binnen de
vastgestelde termĳn en met het volledige bedrag.
In een dergelijk geval dient de Licentiehouder (i) de
gerelateerde documentatie van de Gelicentieerde
software en media met installatiebestanden te
retourneren; (ii) schriftelijk en op verzoek van het
Bedrijf bewijs te leveren van de vernietiging van alle
back-upinstallaties of installatiebestanden voor de
Gelicentieerde software; (iii) op geen enkele wijze
gebruik te maken van de Gelicentieerde software;
en (iv) de vertegenwoordigers van het Bedrijf toe te
staan om te controleren in hoeverre deze
verplichtingen worden nagekomen.
De Gelicentieerde software kan computercode
bevatten waarmee de gelicentieerde software of de
onderdelen
automatisch
kunnen
worden
uitgeschakeld, zodat deze niet meer correct
werken. Een dergelijke deactiveringscode kan
worden geactiveerd als: (i) Aan het Bedrijf niet het
volledige bedrag van de Licentiekosten (indien deze
verschuldigd zijn) is betaald; (ii) Het Bedrijf de
redelijke toegang tot de Gelicentieerde software
wordt geweigerd om dergelijke code periodiek
opnieuw in te stellen (indien van toepassing); (iii) De
licentiehouder in gebreke is gebleven onder deze
gebruiksrechtovereenkomst; of (iv) de Licentie
wordt beëindigd of is verlopen.
2.4

Niet-overdraagbaarheid van de Licentie

Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in deze
gebruiksrechtovereenkomst, wordt de Licentie voor

de Gelicentieerde software alleen aan de
Licentiehouder verleend voor intern zakelijk
gebruik. De Licentiehouder mag niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van een
Bedrijf, met of zonder tegenprestatie, de service of
betaling retourneren, op enigerlei wijze de rechten
en plichten die voortvloeien uit de verleende
Licentie verder toewijzen of de Gelicentieerde
software uitlenen, leasen, in sublicentie geven of op
welke andere wijze dan ook de Gelicentieerde
software overdragen, of deze als onderpand of als
waarborg gebruiken met betrekking tot de
verplichtingen van de Licentiehouder of enig andere
persoon.
2.5

De Licentiehouder mag de Bedrijfssoftware niet
gebruiken buiten de reikwijdte van de hiervoor
verleende Licentie (bijvoorbeeld voor meer
gebruikers, terminals of servers enzovoort), of de
Licentie op andere wijze gebruiken dan zoals
hieronder is vastgesteld (bijvoorbeeld als
terminallicentie voor servers enzovoort), zonder
voorafgaande schriftelijke (of elektronisch
bevestigd voor elektronische procedures voor
licentieactivering) toestemming van het Bedrijf
(waardoor de reikwijdte van het licentiecertificaat
wordt overschreden) en zonder betaling van extra
Licentiekosten op basis van de geldende prijslijst
van het Bedrijf. Als de Licentiehouder de
Bedrijfssoftware gebruikt op andere wijze dan in
het kader van deze gebruiksrechtovereenkomst is
toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het Bedrijf, moet de
Licentiehouder het Bedrijf een contractuele boete
betalen van twee keer de Licentiekosten voor de
Licentie van de Bedrijfssoftware die de
Licentiehouder nodig zou hebben voor het
aankopen van het gebruik van de Bedrijfssoftware
voor zover en voor het doel waarvoor de
Bedrijfssoftware wordt gebruikt. Betaling van de
genoemde contractuele boete doet geen afbreuk
aan het recht van het Bedrijf om de geldigheid van
enige Licentie die aan de Licentiehouder is
verleend, te beëindigen zonder dat de
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Licentiehouder recht heeft op enige vergoeding
voor eerder betaalde Licentiekosten.

betrekking tot de inbreuk op de rechten voor de
Bedrijfssoftware.

2.6

2.9

De Gelicentieerde software kopiëren

De Licentiehouder mag één back-up van de
installatieschijven/-bestanden
voor
de
Gelicentieerde software maken, tenzij er een ander
aantal back-ups is overeengekomen met het Bedrijf
op basis van een gemotiveerd verzoek. De
Licentiehouder mag de back-up van de
Gelicentieerde software niet gebruiken in het kader
van de normale activiteiten of voor trainings- of
demonstratiedoeleinden. De Licentiehouder gaat
ermee akkoord om de back-up te markeren met een
verklaring met betrekking tot de intellectueleeigendomsrechten van het Bedrijf en het feit dat dit
louter een back-up is, en met identificatielabels met
de details over de periode gedurende welke de
Licentie geldig is. Met uitzondering van de back-up
mag de Licentiehouder voor geen enkel doel
kopieën maken van de Gelicentieerde software.
2.7

De Gelicentieerde software wijzigen

De Licentiehouder mag de Gelicentieerde software
of andere software van het Bedrijf niet
decompileren, deassembleren of hierop reverse
engineering uitvoeren en mag de broncode van de
Gelicentieerde software of andere software van het
Bedrijf niet reconstrueren, en waar een dergelijke
beperking niet is toegestaan onder het
toepasselijke recht, mag hij dit alleen zo beperkt
mogelijk doen en overeenkomstig het door het
toepasselijke recht vereiste doel.
2.8

Inbreuk op rechten met betrekking tot de
Gelicentieerde software

De Licentiehouder verbindt zich ertoe om het
Bedrijf onverwijld op de hoogte te stellen van elke
onregelmatigheid die hem/haar ter kennis komt
met betrekking tot de inbreuk op de rechten van
het Bedrijf in verband met de Bedrijfssoftware, en
met name de Gelicentieerde software, en om het
Bedrijf de juiste bijstand te verlenen bij de
vaststelling van de claim van het Bedrijf met

Het Bedrijf garandeert dat de Gelicentieerde
software gedurende 90 dagen na de installatie
functioneert volgens de specificaties die zijn
vermeld in de gerelateerde documentatie, mits i) de
werking van de software niet conflicteert met
andere toepassingen die worden gebruikt door de
Licentiehouder of in de IT-omgeving van de
Licentiehouder en ii) deze wordt gebruikt
overeenkomstig de gerelateerde documentatie en
iii) deze naar behoren is geïnstalleerd door een
persoon die voor dit doel is opgeleid (dat wil zeggen
door een technische medewerker van het Bedrijf of
van een geautoriseerde partner van het Bedrijf), iv)
deze naar behoren wordt gebruikt overeenkomstig
de specificatie en het doel van de Gelicentieerde
software.
Aangezien de Gelicentieerde software een up-todate
ontwikkeld
product
is
van
de
computertechnologie van het desbetreffende type
en het momenteel niet mogelijk is om alle mogelijke
gebruiksdoeleinden van deze software te testen en
te controleren, erkent de Licentiehouder hierbij dat
dit vanwege de diversiteit van de elementen in de
omgeving waarin de Gelicentieerde software wordt
gebruikt, en de doorlopende ontwikkeling van
technische apparatuur waarop de Gelicentieerde
software wordt gebruikt en waarmee deze
samenhangt, het Bedrijf niet kan garanderen dat de
Gelicentieerde software onvoorwaardelijk foutloos
is.
Afhankelijk
van
de
actieve
Softwareondersteuning
gedurende
de
desbetreffende Licentie (hetzij automatisch of
optioneel geactiveerd), spant het Bedrijf zich
nochtans naar beste vermogen in om alle
gedetecteerde fouten, afwijkingen of herhaalde
fouten te herstellen die door de Licentiehouder aan
het Bedrijf worden doorgegeven, en deze fouten,
naar eigen goeddunken en afhankelijk van de ernst
van de fout, te corrigeren middels een “hotfix”
(eenmalige reparatie) of algemeen herstel
(cumulatieve updates of onderhoudsupdates of
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nieuwe versie), voor alle in aanmerking komende
gebruikers van de desbetreffende versie van de
Gelicentieerde software. Hierbij behoudt het
Bedrijf zich ook het recht voor om de garantieclaim
af te handelen door een licentie te verlenen voor
een latere versie van de Gelicentieerde software
met de desbetreffende functionaliteit. Gedurende
de garantieperiode moet de ondersteuning voor de
desbetreffende versie van de Gelicentieerde
software ook beschikbaar zijn via de geautoriseerde
partners van het Bedrijf.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor van tijd tot
tijd herstelacties met betrekking tot de
Bedrijfssoftware uit te geven met als doel het
oplossen van defecten, afwijkingen of de beperkte
functionaliteit van de Bedrijfssoftware. Tenzij en
gedurende de periode dat dergelijke herstelacties
(cumulatieve
updates,
hotfixes
en/of
onderhoudsupdates) niet worden geïnstalleerd
door de Licentiehouder, kan de Licentiehouder
geen rechten ontlenen aan de verleende garantie.
De Licentiehouder mag ook geen rechten ontlenen
aan de garantie als de Licentiehouder de
geautoriseerde partner van het Bedrijf of de
vertegenwoordiger van het Bedrijf niet de juiste
assistentie biedt om de oorzaken en gevolgen van
het desbetreffende defect vast te stellen en
evenmin de assistentie biedt die nodig is voor de
oplossing.
De Licentiehouder dient een garantieclaim in (dat
wil zeggen een claim voor de oplossing van een
defect in de Gelicentieerde software) via de
geautoriseerde partner van het Bedrijf die de
Gelicentieerde software heeft geleverd of, al naar
gelang het geval, die de Gelicentieerde software
heeft geïmplementeerd.
De garantie uit hoofde van deze EULA is niet van
toepassing op Software die gratis ter beschikking
wordt gesteld.
2.10

Gebruik van nieuwere softwareversies
door de Licentiehouder

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze
gebruiksrechtovereenkomst,
mag
de

Licentiehouder de Gelicentieerde software alleen
gebruiken in de versie zoals is aangegeven op het
Licentiecertificaat, behoudens de volgende
uitzonderingen:
(i) Afhankelijk
van
de
vraag
of
de
Softwareondersteuning actief is voor de
verleende Licentie (automatisch of optioneel
geactiveerd), mag de Licentiehouder nieuwere
versies van de Gelicentieerde software
gebruiken die door het Bedrijf zijn uitgebracht
binnen
de
termijn
waarin
de
Softwareondersteuning actief is;
(ii) Als het Bedrijf heeft besloten om de in het
Licentiecertificaat vermelde versie van de
Gelicentieerde software te vervangen door
een nieuwe versie als gevolg van het herstellen
van defecten van een dergelijke versie, in welk
geval de licentiehouder alleen de vervangende
versie van de Gelicentieerde software mag
gebruiken die door het Bedrijf voor dit doel is
geleverd.
2.11

De Gelicentieerde software mag alleen worden
gebruikt voor de activiteiten van de Licentiehouder
en onder de supervisie van de Licentiehouder en op
zijn/haar
verantwoordelijkheid.
Alleen
de
Licentiehouder is verantwoordelijk voor het (a)
beoordelen en evalueren van de effectiviteit van de
Gelicentieerde software voor de desbetreffende
vereisten; (b) vaststellen of de Gelicentieerde
software juist wordt gebruikt wat betreft het
personeel en de computerbronnen, (c) garanderen
dat, specifiek, alle computerprogramma's en hardware die worden gebruikt in combinatie met
de Gelicentieerde software, vrij zijn van defecten
die een nadelig effect hebben op de functionaliteit
en werking van de Gelicentieerde software, (d)
vastleggen van adequate supervisie en procedures
binnen de organisatie van de Licentiehouder, en (e)
voorbereiden
of
implementeren
van
probleemoplossingsplannen, inclusief vervangingsen beschermingsmaatregelen (normale en
adequate gegevensback-ups, beveiliging van
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gegevensverkeer, gegevensbescherming en de
redundantie van kritieke systemen) f) gebruiken
van de software overeenkomstig de wetgeving voor
de verwerking van persoonlijke en/of gevoelige
gegevens.
2.12

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke
wetgeving, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade (inclusief, maar
niet beperkt tot schade in de vorm van
bedrijfsschade, fiscale sancties of andere schulden
jegens administratieve autoriteiten, winstderving,
schade aan zakelijke relaties en verlies of
beschadiging van gegevens) die is veroorzaakt door
de Licentiehouder of andere partijen waaraan de
Licentiehouder services levert in het kader van het
gebruik van de Gelicentieerde software
overeenkomstig de inhoud van de respectieve
Licentie, of die voortvloeien uit het gebruik van de
Gelicentieerde software. Dit geldt ook in situaties
waarin het Bedrijf er van tevoren van op de hoogte
is gesteld dat dergelijke schade kan optreden. In
geen geval zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf
jegens de Licentiehouder of derden ingevolge het
gebruik van de Bedrijfssoftware, of enig bedrag aan
schade, hoger zijn dan de Licentiekosten die door de
Licentiehouder zijn betaald voor het gebruik van de
Gelicentieerde software, en deze aansprakelijkheid
betreft alle schadeclaims van de Licentiehouder
tegen het Bedrijf die voortvloeien uit het verlenen
van de Licentie voor de Gelicentieerde software en
het gebruik hiervan door de Licentiehouder. Het
Bedrijf is evenmin aansprakelijk voor enige schade
die is veroorzaakt door (i) de activiteiten van derden
of door de services die door hen zijn geleverd, (ii)
het gebruik van andere software of (iii) achterstallig
onderhoud van de Gelicentieerde software
(inclusief maar niet beperkt tot, niet-installatie van
beschikbare herstelacties), inclusief enigerlei
schade die is veroorzaakt door andere geleverde
software of services van geautoriseerde partners
van het Bedrijf.

2.13

De Licentie wordt van kracht op de datum waarop
de Licentiehouder akkoord gaat met de
voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst
van het Bedrijf, bijvoorbeeld door het accepteren
van de click-wraplicentie. De Licentie wordt
beëindigd/verloopt aan het einde van de periode
waarvoor deze is verleend. Het Bedrijf kan de
Licentie beëindigen als de Licentiehouder de
gebruiksrechtovereenkomst van het bedrijf niet
naleeft. Ongeacht de manier waarop de Licentie
wordt beëindigd, blijven de bepalingen van
subartikel 2.7, 2.8 en 2.11 in stand na beëindiging of
afloop van de Licentie.

S P E C I FI E K E L I C E NT I E T Y P E N
Indien van toepassing, hebben de volgende
bepalingen voorrang op de bepalingen van de
algemene Licentie op basis van het aangeschafte
type Licentie.

3. GEBRUIK
3.1

VAN

N FR - S O F T W A R E

Licentiekosten

De Licentie voor het gebruik van NFR-software
wordt kosteloos verleend. Daarom is de
Licentiehouder niet verplicht om Licentiekosten
voor de Licentie aan het Bedrijf te betalen om NFRsoftware te gebruiken.
3.2

Geen
garantie
Softwareondersteuning

en

geen

Met betrekking tot de NFR-software geeft het
Bedrijf geen garanties en doet het geen uitspraken
over de werking en functionaliteit van de NFRsoftware.
Het
Bedrijf
biedt
geen
Softwareondersteuning voor de NFR-software.
De Licentiehouder mag de NFR-software alleen
gebruiken in de versie zoals daarin is aangegeven,
maar heeft wel recht op het ontvangen van updates
gedurende de geldigheid van de Licentie.
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3.3

Beëindiging van de Licentie

Het Bedrijf is gerechtigd om, geheel naar eigen
goeddunken, de Licentie voor het gebruik van NFRsoftware met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder vergoeding aan de Licentiehouder.

4.GEBRUIK

VAN

Licentiekosten

De Licentie voor het gebruik van evaluatiesoftware
wordt kosteloos verleend. Daarom is de
Licentiehouder niet verplicht om Licentiekosten
voor de Licentie aan het Bedrijf te betalen voor het
gebruik van evaluatiesoftware.
4.2

Geen
garantie
Softwareondersteuning

en

geen

Met betrekking tot de evaluatiesoftware geeft het
Bedrijf geen garanties en doet het geen uitspraken
over de werking en functionaliteit van de
evaluatiesoftware. Het Bedrijf biedt geen
Softwareondersteuning voor de evaluatiesoftware.
De Licentiehouder mag de evaluatiesoftware alleen
gebruiken in de versie zoals daarin is aangegeven,
maar heeft wel recht op het ontvangen van updates
gedurende de geldigheid van de Licentie.

4.3

5.OUTSOURCINGOVEREENKOM ST
5.1

EVALUATIESOFTWARE

4.1

beperkt gedurende een beperkte periode zoals
hieronder is gedefinieerd onder artikel 1.5.

Naast de informatie die hierboven is vermeld in
subartikel 1.9, moet het Licentiecertificaat
gegevens bevatten van een persoon / personen aan
wie services kunnen worden geleverd door de
Licentiehouder via het gebruik van de
Gelicentieerde software.
5.2

Reikwijdte van de Licentie

Als
aan
de
Licentiehouder
de
Outsourcingovereenkomst is verleend, is de
Licentiehouder gerechtigd om services aan derden
te leveren via het gebruik van de Gelicentieerde
software, maar alleen aan derden die worden
vermeld in het Licentiecertificaat.
5.3

Aansprakelijkheid van de Licentiehouder

Als
aan
de
Licentiehouder
de
Outsourcingovereenkomst wordt verleend, blijft
deze volledig aansprakelijk voor alle acties, zoals
hierboven is bepaald in subartikel 2.11, voor de
persoon/personen aan wie services worden
geleverd via het gebruik van de Gelicentieerde
software.

6. ABONNEMENTSLICENTIE

Beëindiging van de Licentie

De Licentiehouder mag de evaluatiesoftware
slechts gedurende een beperkte periode gebruiken
(meestal drie maanden), zoals vermeld in het
betreffende Licentiecertificaat. Nadat deze periode
is verstreken, is het Bedrijf gerechtigd om, geheel
naar eigen goeddunken, de Licentie voor het
gebruik van de evaluatiesoftware met onmiddellijke
ingang te beëindigen zonder vergoeding aan de
Licentiehouder, zelfs als de Licentie voor het
gebruik van evaluatiesoftware technisch niet is

6.1

Gebruik van nieuwere versies

Naast de uitzonderingen die staan vermeld in
subartikel 2.10, mag de Licentiehouder ook
nieuwere versies van de Gelicentieerde software
gebruiken die door het Bedrijf zijn uitgebracht
binnen de termijn van het softwareabonnement,
maar alleen tot het einde van de periode van het
softwareabonnement.
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6.2

Termijn van de Licentie en de beëindiging
hiervan

De Licentie verloopt aan het einde van de
abonnementsperiode van de Gelicentieerde
software. Voordat de Licentie verloopt, kan de
Licentiehouder de Licentie verlengen door de
respectieve Licentiekosten aan het Bedrijf te
betalen. In een dergelijk geval zal de Licentie
worden verlengd met de periode waarvoor de
Licentiekosten zijn betaald. De Licentie kan
herhaaldelijk worden verlengd door middel van
bovenstaande procedure.

Licentiehouder een upgrade voor de Gelicentieerde
software ontvangt. Wanneer een abonnement is
verlengd of de Gelicentieerde software is
geüpgraded, accepteert de Licentiehouder de
gebruiksrechtovereenkomst
(of
algemene
licentievoorwaarden) die gelden ten tijde van deze
verlenging, uitbreiding of upgrade.

8. TOEPASSELIJK

GESCHILLENBESLECHTING
8.1
Deze EULA wordt beheerst, uitgelegd en
toegepast op grond van het recht van de
Tsjechische Republiek.

7.RECHTEN VOOR BESTAANDE
LICENTIEHOUDERS EN
WIJZIGINGEN IN DE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST
7.1 De Licentiehouder die de Licentie(s) heeft
verkregen van het Bedrijf vóór de ingangsdatum
van deze versie van de EULA:
(i) mag de Gelicentieerde software gebruiken
volgens de licentievoorwaarden die gelden op
het moment van de verlening van de
desbetreffende Licentie; maar
(ii) heeft het recht om deze versie te kiezen en te
accepteren door het Bedrijf schriftelijk op de
hoogte te stellen over het voornemen om deze
versie van de EULA te accepteren als bindend
(rechtstreeks of via geautoriseerde partners
van het Bedrijf en altijd met betrekking tot de
huidige versie van dit document).
7.2 De Licentiehouder mag de Gelicentieerde
software
gebruiken
volgens
de
licentievoorwaarden (voorwaarden van de
gebruiksrechtovereenkomst) die gelden op het
moment van de verlening van het Licentiecertificaat
totdat (i) voor een Abonnementslicentie: de
periode van de Licentie is verlopen, zoals is vermeld
in het Licentiecertificaat of (ii) voor een Licentie die
is aangeschaft voor bepaalde of onbepaalde tijd: de

8.2
Alle geschillen die voortvloeien uit en
verband houden met deze EULA worden definitief
beslecht door het Scheidsgerecht dat verbonden is
aan de Tsjechische Kamer van Koophandel en de
Landbouwkamer van de Tsjechische Republiek, in
overeenstemming met de regels van deze instantie,
door drie arbiters in overeenstemming met de
regels van dit Scheidsgerecht. De plaats van
arbitrage is Praag en de voertaal tijdens de
procedure is het Engels.
8.3
Deze EULA wordt niet beheerst door de
collisieregels van een bepaald rechtsgebied of het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken,
waarvan de toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt
uitgesloten.
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