
Algemene klanten softwarelicentie voorwaarden  

(hierna "Licentie") 

 

Deze Licentie wordt gesloten door en tussen Philips Nederland B.V. en/of 

Philips Medical Systems B.V. (hierna "Philips") en iedere klant die rechten 

in Philips software verkrijgt (hierna "Licentiehouder"). Deze Licentie wordt 

gesloten als onderdeel van de verkoop van bepaalde producten die 

beschreven worden in de bij deze Licentie gevoegde offerte of 

(verkoop)overeenkomst. Deze Licentie komt niet in plaats noch vervangt 

de voorwaarden van de offerte, Overeenkomst, alle documenten die aan 

de offerte of de Overeenkomst zijn gehecht of er deel van uitmaken of 

onderhoudsovereenkomsten die voor de producten gelden. 

 

Philips heeft geen enkele werknemer of vertegenwoordiger gemachtigd tot 

het toekennen van andere licenties dan welke hierin zijn uiteengezet, of 

van andere rechten met betrekking tot octrooiaanvragen, octrooien, 

auteursrechten, merken, eigendomsrechten of andere vermogensrechten 

van Philips of zijn leveranciers. 

 

1. Definities 

De volgende termen die hierna worden gebruikt, krijgen de betekenis 

zoals hier beschreven: 

1.1. “Aangesloten Maatschappij" betekent met betrekking tot Philips, 

iedere entiteit die controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door, 

of onder gemeenschappelijke controle staat van Koninklijke Philips 

N.V. 

 

1.2. "Overeenkomst" betekent de verkoop-/ leasing-/  leverings 

overeenkomst op basis waarvan een recht en licentie op gebruik van 

software in de Producten wordt verleend door Philips aan de 

Licentiehouder op grond van deze Licentie. 

 

1.3. "Toegewezen Hardware" betekent de medische hardware zoals door 

Philips geleverd, waarmee de Licentieseftware wordt geacht te 

functioneren. 

 

1.4. "Functionele Specificatie" betekent de beschrijving van de 

functionaliteit van een specifiek(e) softwareproduct, -versie, -update, 

-upgrade of -optie, zoals door Philips beschreven. 

 

1.5. "Geïdentificeerde Software” betekent Publiekelijk Beschikbare 

Software en, zonder beperking, alle andere software die in licentie 

wordt gegeven krachtens de voorwaarden die (i) verplichtingen 

creeren of willen creëren voor Philips, diens Aangesloten 

Maatschappijen of diens leveranciers in verband met de 

Licentiesoftware of alle andere software die wordt meegeleverd met 

Toegewezen Hardware of ander Philips product of die is afgeleid van 

de Licentiesoftware of andere software, of (ii) aan een derde partij 

rechten of ontheffingen krachtens de intellectuele eigendomsrechten 

en eigendomsrechten van Philips, diens Aangesloten Maatschappijen 

of diens leveranciers toekennen of willen toekennen op zulke 

software, de Toegewezen Hardware of een ander Philips product of 

een afgeleid werk van de bovengenoemde software. 

 

1.6. "Licentiesoftware" betekent de computerprogramma's die volgens de 

Overeenkomst op de Toegewezen Hardware dienen te worden 

gebruikt (zoals hierna gedefinieerd), die applicatie-, systeem- en 

testfuncties omvatten en geleverd worden op magnetische of vaste 

dragers, met inbegrip van de ondersteunende documentatie die 

nodig is om de computerprogramma’s doeltreffend te gebruiken. 

Testfuncties omvatten metingen ter controle of de Toegewezen 

Hardware goed werkt, maar omvatten niet verdere diagnosefuncties 

zoals bijvoorbeeld het opsporen en verhelpen van storingen en 

controle na herstel. Deze Licentie heeft geen betrekking op software 

voor onderhoud of service die (apart of samen met het Product) naar 

de vestiging van de Licentiehouder wordt gestuurd of die zich daar 

bevindt en die bedoeld is om de werknemers of vertegenwoordigers 

van Philips bij te staan bij het installeren, testen. repareren en 

onderhouden van de Toegewezen Hardware. 

 

1.7. "Licentiegever” betekent Philips. 

 

1.8. "Publiekelijk Beschikbare Software" betekent alle software die als 

voorwaarde voor gebruik, wijziging en/of verkoop van zulke software 

vereist dat andere ingebouwde, afgeleide of daarmee verspreide 

software (i) moet worden bekend gemaakt of verspreid in 

broncodevorm; (ii) is gelicentieerd om afgeleide werken ervan te 

maken; of (iii) gratis opnieuw verspreid moet kunnen worden. 

 

2. Licentie 

2.1. Op het moment van ingebruikname van de Licentiesoftware en op de 

voorwaarde dat alle hierin vervatte voorwaarden zijn vervuld, kent de 

Licentiegever aan de Licentiehouder een persoonlijk, niet- 

overdraagbaar en niet-exclusief recht toe, met uitsluiting van het 

recht tot sublicentie, om de Licentiesoftware te gebruiken in verband 

met de werking van de Toegewezen Hardware. 

 

2.2. Tenzij de partijen iets anders zijn overeengekomen, zal de 

Licentiesoftware door of namens de Licentiegever worden 

geïnstalleerd. De Licentiehouder verplicht zich ertoe de 

Licentiesoftware niet te gebruiken, te doen of laten gebruiken 

voordat het overnameprotocol door de klant is opgesteld. 

 

2.3. De Licentiesoftware mag uitsluitend worden gebruikt op de 

Toegewezen Hardware en op de installatieplek van de Licentiehouder 

die in de Overeenkomst wordt vermeld, tenzij de Licentiesoftware bij 

een mobiel systeem hoort. Een aparte licentie is vereist voor iedere 

Toegewezen Hardware of centrale verwerkingseenheid waarop de 

Licentiesoftware zal worden gebruikt. 

 

2.4. De Licentiehouder zal de Licentiesoftware uitsluitend gebruiken voor 

het (de) overeengekomen doel(einden) en is niet gerechtigd de 

Licentiesoftware te verhuren, elektronisch te verspreiden, noch deze 

te verhandelen via interactieve middelen of verwerkingsdiensten op 

afstand of op andere wijze verspreiden of toegang tot de 

Licentiesoftware verlenen, tenzij zoals hierin of in de Overeenkomst 

vermeld staat. 

 

2.5. De Licentiehouder bevestigt en stemt ermee in dat de 

Licentiesoftware technologie kan bevatten die eigendom is van of 

goedgekeurd door de leveranciers van de Licentiegever (hierna 

"Ingebouwde Software") en dat deze Licentie geen overdracht van 

een licentie is noch enig recht impliceert krachtens een octrooi, 

auteursrecht, handelsgeheim of ander intellectueel eigendomsrecht 



van zulke leveranciers van de Licentiegever om de aldus 

geïntegreerde Ingebouwde Software te gebruiken. Indien de 

leverancier(s) dit eist (eisen), stemt de Licentiehouder ermee in, een 

aparte licentie van die leverancier(s) te verwerven. 

 

2.6. De Licentiehouder vrijwaart de Licentiegever tegen alle aan-

sprakelijkheid die voortvloeit uit een ongeoorloofd gebruik van de 

Licentiesoftware. 

 

2.7. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, worden er krachtens deze 

Licentie aan de Licentiehouder geen andere rechten op of in verband 

met de Licentiesoftware of andere intellectuele eigendomsrechten 

van Philips toegekend. 

 

3. Licentiekosten 

De licentiekosten worden in de Overeenkomst gedefinieerd, ofwel 

apart ofwel als een onderdeel van de prijs van de Producten. 

 

4. Voorbehoud 

4.1 Licentiesoftware, met inbegrip van alle kopieën en alle intellectuele 

eigendomsrechten in verband ermee, zullen te allen tijde de enige en 

exclusieve eigendom van de Licentiegever en diens leveranciers 

blijven, ook al werd de Licentiesoftware door of namens de 

Licentiegever ontwikkeld voor specifiek gebruik door de 

Licentiehouder. 

 

4.2 De Licentiehouder erkent dat de Licentiesoftware uniek is voor de 

Toegewezen Hardware configuratie en de Licentiehouder neemt 

uitdrukkelijk de risico's op zich van ongeoorloofd gebruik van de 

Licentiesoftware, of een poging daartoe, op andere dan de 

Toegewezen Hardware. 

 

4.3 De Licentiehouder mag één kopie nemen of beschikbaar houden in 

een machinaal leesbare vorm uitsluitend voor backup- en 

archiveringsdoeleinden voor zover dit noodzakelijk is ter 

ondersteuning van zijn eigen gebruik van de Licentiesoftware de 

Toegewezen Hardware. De Licentiehouder stemt ermee in niet de 

Licentiesoftware of een deel ervan te kopiëren of op een andere wijze 

te reproduceren voor andere doeleinden, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Licentiegever. Voor zover kopiëren 

krachtens deze Licentie is toegestaan, mag de Licentiehouder op 

zulke kopieën of reproducties noch de auteursrechtvermeldingen van 

de Licentiegever of diens leveranciers noch andere 

eigendomsvermeldingen wissen, weglaten of op een andere manier 

verwijderen, waarbij verwijzingen bedoeld worden die in de 

Licentiesoftware zijn vervat. Alle beperkingen in deze Licentie met 

betrekking tot gebruik en bekendmaking van de Licentiesoftware 

zullen ook gelden voor zulke reproductie of kopie van de 

Licentiesoftware. 

 

4.4 De Licentiesoftware (anders dan de documentatie) mag uitsluitend in 

machinaal leesbare vorm worden gebruikt. 

 

4.5 De Licentiehouder is niet gerechtigd tot het geven van een opdracht 

of het geven van toestemming tot gebruik van de Licentiesoftware of 

een deel ervan, door anderen dan het onderhoudspersoneel van de 

Licentiegever of de directieleden, werknemers en 

vertegenwoordigers van de Licentiehouder die bij de activiteiten van 

de Licentiehouder zijn betrokken, De Licentiehouder zal ervoor 

zorgdragen dat hij iedereen die de Licentiesoftware gebruikt zal 

verplichten tot naleving van de hierin vervatte voorwaarden. 

 

4.6 Als de Licentiehouder de Licentiesoftware gebruikt voor toegang tot 

of gebruikmaking van de diensten of de functionaliteit van de 

Microsoft Windows NT Server (alle vroegere en latere versies) of 

gelijkaardige software, of als de Licentiehouder de Licentiesoftware 

gebruikt om een werkstation of computers toegang te geven tot of 

gebruik te laten maken van de diensten of de functionaliteit van de 

Microsoft NT Server of gelijkaardige software, dan mag van de 

Licentiehouder worden geëist (i) dat hij via Philips een Licentie voor 

de Licentiesoftware en/of ieder vverkstaticn of iedere computer bij 

Microsoft aanvraagt, of (ii) dat hij - ingeval er gelijkaardige software 

wordt gebruikt - de nodige licentie(s) voor ieder werkstation of iedere 

computer bij de betrokken derde partij aanvraagt. 

 

5. Verboden: wijzigingen, verbeteringen en publiekelijk toegankelijke 

software 

5.1 De Licentiehouder mag de binaire of objectcodeversies van de 

Licentiesoftware niet wijzigen, ontsleutelen, herschikken, aanpassen, 

fouten ervan corrigeren, vertalen, reverse engineer, decompileren, 

uit elkaar halen of op een andere wijze omzetten in een voor de mens 

leesbare vorm, of opdracht of toestemming tot zulke activiteiten 

geven. Het is de Licentiehouder tevens niet toegestaan afgeleide 

werken te creëren die gebaseerd zijn op de Licentiesoftware, noch 

zulke afgeleide werken te laten maken zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Licentiegever. Informatie die nodig 

is om interoperabiliteit van de Licentiesoftware met andere software 

te realiseren, zal uitsluitend worden verkregen bij de Licentiegever 

tegen de op dat ogenblik geldende standaardvoorwaarden en naar 

eigen goeddunken van de Licentiegever. 

 

5.2 Indien de Licentiesoftware door een derde op enigerlei wijze wordt 

gewijzigd, of gecombineerd wordt met software of uitrusting die niet 

door de Licentiegever is geleverd en/of door Licentiegever schriftelijk 

is goedgekeurd, dan zijn alle aan de Licentiesoftware en Toegewezen 

Hardware gekoppelde garanties nietig vanaf het ogenblik waarop 

dergelijke wijziging wordt uitgevoerd. Indien evenwel de 

Licentiehouder of een van diens directieleden, werknemers of 

vertegenwoordigers ofwel (i) verbeteringen aan de Licentiesoftware 

bedenken of verwerven, ofwel (ii) aan Philips verbeteringen 

voorstellen en aanbevelen, dan dienen dergelijke verbeteringen en 

informatie in schriftelijke vorm worden meegedeeld en zal een niet-

exclusieve wereldwijde royaltyvrije licentie in schriftelijke vorm aan 

de Licentiegever warden aangeboden. Indien de Licentiegever geheel 

of gedeeltelijk op zulk aanbod ingaat door middel van een 

uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie, dan stemt de Licentiegever 

ermee in, aan de Licentiehouder een niet-exclusieve, wereldwijde, 

royaltyvrije licentie toe te kennen voor alle verdere verbeteringen die 

de Licentiegever aanbrengt aan zulke door de Licentiehouder 

gerealiseerde verbetering. 

 

5.3 De Licentiegever kan van tijd tot tijd bijgewerkte en verbeterde 

versies van de Licentiesoftware creëren en licentiëren. Licentiegever 

kan zulke bijgewerkte en verbeterde versies van de Licentiesoftware 



ter beschikking stellen aan de Licentiehouder tegen de op dat 

ogenblik geldende gepubliceerde tarieven van de Licentiegever en 

met inachtneming van de op dat ogenblik geldende 

softwarelicentievoorwaarden van de Licentiegever. 

 

5.4 De Licentiegever kan onderhoud voor de Licentiesoftware ter 

beschikking stellen van de Licentiehouder tegen de gepubliceerde 

tarieven van de Licentiegever en met inachtneming van de 

voorwaarden van de op dat ogenblik geldende overeenkomst inzake 

softwareonderhoud klantenondersteuning. 

 

5.5 De Licentiegever is niet verplicht om bijstand, steun, 

onderhoudsservice of nieuwe versies te leveren behalve indien en 

voor zover de Licentiegever daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft 

ingestemd. 

 

5.6 Behoudens andere bepalingen in deze Licentie, werden aan de 

Licentiehouder krachtens deze Licentie rechten toegekend voor zover 

de Licentiehouder de volgende beperkingen in acht neemt: De 

Licentiehouder zal geen zodanige actie ondernemen dat 

Licentiesoftware of een andere software die samen met een 

Toegewezen Hardware of een ander Philips product wordt geleverd 

of die afgeleid is van de Licentiesoftware of andere software, zou 

moeten worden geautoriseerd als Publiekelijk Beschikbare Software, 

Zulke acties omvatten, zonder enige beperking: 

i. het inbouwen van Geïdentificeerde Software in dergelijke 

software of dergelijk product; 

ii. het combineren van Geïdentificeerde Software met dergelijke 

software of dergelijk product; 

iii. het verspreiden van Geïdentificeerde Software in combinatie 

met dergelijke software of dergelijk product; of 

iv. gebruikmaking van Geïdentificeerde Software bij het 

ontwikkelen van een afgeleid werk van dergelijke software of 

dergelijk product. 

 

5.7 De Licentiehouder zal Philips en diens Aangesloten Maatschappijen 

vrijwaren tegen schade of kosten die voortvloeien uit of in verband 

met een inbreuk of schending van de bepalingen van dit artiket 5 en 

de Licentiehouder zal alle kosten en uitgaven terugbetalen die Philips 

en/of diens Aangesloten Maatschappijen hebben opgelopen ter 

verdediging tegen een claim, vordering of proces voortvloeiend uit of 

in verband met zulke inbreuk of schending 

 

6. Duur en beëindiging 

Deze Licentie duurt zolang de Licentiehouder van de Toegewezen 

Hardware gebruik maakt, met die uitzondering dat de Licentiegever 

deze Licentie onmiddellijk kan beëindigen, zonder daarbij 

gerechtelijke stappen hoeven te ondernemen, wanneer de 

Licentiehouder een inbreuk pleegt tegen een hierin vervatte bepaling, 

op voorwaarde dat de Licentiegever de Licentiehouder schriftelijke in 

kennis stelt van de inbreuk, inclusief een beschrijving van de inbreuk, 

en dat de Licentiehouder die inbreuk niet heeft verholpen binnen 

vijftien (15) dagen vanaf de datum van de kennisgeving of binnen een 

langere termijn zoals in bedoelde kennisgeving is opgenomen. Een 

beëindiging ontslaat de Licentiehouder niet van zijn verplichtingen die 

vóór de beëindiging zijn ontstaan, en doet aan geen enkel recht van 

de Licentiegever dat vóór die beëindigingsdatum is ontstaan, afbreuk. 

Bij beëindiging van deze Licentie zal de Licentiehouder de 

Licentiesoftware van de Toegewezen Hardware verwijderen en de 

Licentiesoftware en alle kopieën ervan en de bijbehorende 

documentatie naar de Licentiegever terugsturen, op kosten van de 

Licentiehouder. Bij terugzending zal de Licentiehouder tegenover de 

Licentiegever bevestigen dat hij direct of indirect, geheel of 

gedeeltelijk géén Licentiesoftware of delen ervan meer achterhoudt 

of in zijn bezit heeft. 

 

7. Intellectuele eigendomsrechten, inbreuk en vergoedingen 

Als een derde tegen de Licentiehouder een vordering instelt of tracht 

in te stellen op grond van de bewering dat de geleverde 

Licentiesoftware een inbreuk zou vormen op een geldig 

eigendomsrecht krachtens een octrooi, model, auteursrecht, 

merkrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, dan zal de 

Licentiehouder: (a) de Licentiegever onmiddellijk schriftelijk van die 

vordering kennis geven, en (b) de Licentiegever alle volledige 

informatie verstrekken. Indien de Licentiegever schriftelijk zijn 

bereidheid te kennen geeft om zich tegen de vordering te verweren, 

te schikken of erover te onderhandelen, dan zal de Licentiehouder (i) 

de Licentiegever exclusieve machtiging voor zulk verweer of zulke 

regeling geven en (ii) de Licentiegever alle mogelijke bijstand 

verlenen indien de Licentiegever daarom verzoekt. 

 

Ingeval (a) een niet voor beroep vatbare beslissing van een bevoegde 

rechter de vordering heeft toegewezen, of (b) ingeval de 

Licentiegever van oordeer is dat de Licentiesoftware een inbreuk op 

een dergelijke eigendomsclaim vormt, dan kan de Licentiegever naar 

eigen goeddunken (a) het recht voor de Licentiehouder verwerven 

om de Licentiesoftware te blijven maken; (b) de Licentiesoftware 

vervangen of wijzigen om inbreuk te vermijden zolang zulke 

vervanging of wijziging geen materiële invloed heeft op de totale 

functionaliteit van de Licentiesoftware; of (c) indien geen enkele van 

de voorgaande mogelijkheden voor de Licentiegever redelijkerwijze 

commercieel haalbaar is, akkoord gaan met de terugzending van de 

Licentiesoftware en, na aftrek van een billijke vergoeding voor de 

periode dat de Licentiehouder gebruik heeft kunnen maken van de 

Licentiesoftware, aan de Licentiehouder het bedrag terugbetalen dat 

de Licentiehouder voor de teruggezonden Licentiesoftware heeft 

betaald conform artikel 3. Indien de Licentiegever een van de 

bovenstaande opties aanbiedt, zal de vrijwaringsverplichting van de 

Licentiegever krachtens dit artikel, volledig zijn nagekomen met 

betrekking lot de individuele vordering. 

De Licentiegever zal bij een vordering wegens inbreuk tot geen enkele 

verplichting gehouden zijn en de Licentiehouder zal alle redelijk 

gemaakte kosten (waaronder advocatenkosten) terugbetalen ingeval 

een vordering voortkomt uit 

i. een regeling of schikking die door de Licentiehouder is 

getroffen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Licentiegever; 

ii.  gebruik van de Licentiesoftware door de Licentiehouder 

wanneer hel gebruik van een latere door de Licentiegever 

commercieel beschikbaar gestelde versie zulke inbreuk zou 

hebben vermeden; 

iii. gebruik of combinatie van de Licentiesoftware met software 

of uitrusting die niet door de Licentiegever is geleverd, terwijl 



de Licereiesoftvvare zonder die combinatie geen inbreuk zou 

hebben veroorzaakt; 

iv. gebruik van de Licentiesoftware op een wijze of voor een doel 

waarvoor de Licentiesoftware niet was ontworpen, zoals 

uiteengezet in de betreffende Productdocumentatie; 

v. de naleving door de Licentiegever van het ontwerp, de 

specificaties en/of aanwijzingen van de Licentiehouder; 

vi. gebruik door de Licentiegever van technische informatie of 

technologie die door de Licentiehouder werd aangeleverd: 

vii. wijzigingen die noch door de Licentiegever zijn aangebracht 

noch door de Licentiegever zijn goedgekeurd; 

viii. het feit dal de Licentiehouder de door de Licentiegever 

aanbevolen normale onderhoudschema's en aanwijzingen 

voor software en hardware niet heeft gevolgd en/of dat de 

Licentiehouder de verplichte (veiligheids)voorschriften (FCO 

uitvoering) niet heeft toegepast. 

 

Daarnaast zal de Licentiegever niet aansprakelijk kunnen worden 

gesteld voor een vordering tot schadevergoeding die is gebaseerd op 

de hoeveelheid of waarde van producten of diensten die door middel 

van de Producten worden vervaardigd of verleend, noch voor een 

vordering die gebaseerd is op de gebruiksfrequentie van het Product. 

Dit geldt ongeacht de vraag of het gebruik ervan een inbreuk van een 

recht oplevert of daaraan bijdraagt. 

 

De verplichtingen van de Licentiegever zoals opgenomen in dit artikel 

7 gelden slechts voor software van derden voor zover de 

Licentiegever krachtens zijn licentieovereenkomst of 

koopovereenkomst met zulke derde recht heeft op vergoeding voor 

dergelijke inbreuken. 

 

Het voorgaande zet de volledige aansprakelijkheid van de 

licentiegever uiteen in verband met inbreuken op een intellectueel 

eigendomsrecht door de Licentiesoftware of onderdelen daarvan. 

 

8. Garantie 

De hierin of in het garantiedocument van de Licentiegever 

beschreven garanties met betrekking tot een product (met inbegrip 

van de Licentiesoftware die met Toegewezen Hardware of andere 

producten wordt geleverd) zijn de enige garanties die door de 

Licentiegever worden toegekend in verband met zulk product, de 

Licentiesoftware en de transactie bedoeld in de offerte of 

Overeenkomst die aan deze Licentie is gehecht. 

 

De Licentiegever kent specifieke garanties toe in verband met de 

aangeboden Licentiesoftware, zoals uiteengezet in de offerte van de 

Licentiegever of in de bijlage hierbij. Indien er geen specifieke 

garantie voor de Licentiesoftware is, dan garandeert de Licentiegever 

dat tijdens een termijn van negentig (90) dagen vanaf de datum 

waarop de Licentiesoftware ter beschikking werd gesteld, dat de 

Licentiesoftware minimaal voldoet aan de geldende functionele 

specificaties die van kracht zijn op de datum van deze Licentie en die 

aan de Licentiehouder ter beschikking kunnen worden gesteld. 

Deze Licentie garantie wordt verstrekt mits tijdens de geldende 

garantietermijn: (a) binnen tien (10) dagen vanaf de vaststelling van 

een non-conformiteit de Licentiehouder de Licentiegever schriftelijk 

op de hoogte brengt van een non-conformiteit, onder opgave van alle 

volledige details van de non-conformiteit; (b) zulke non-conformiteit 

een kritische fout vormt in de op dat ogenblik actuele versie van de 

Licentiesoftware, en (c) de Licentiegever de non-conformiteit kan 

reproduceren; in dat geval zal de Licentiegever naar eigen 

goeddunken en op eigen kosten de non-conformiteit trachten te 

herstellen, door de Licentiesoftware te vervangen of te wijzigen. 

Als de Licentiegever, na redelijke inspanningen, er niet in slaagt om 

de non-conformiteit te corrigeren, dan kan de Licentiegever een billijk 

deel of het geheel van de licentiekosten voor de Licentiesoftware 

terugbetalen. Terugbetaling wordt geacht alle vorderingen van de 

Licentiehouder met betrekking tot de non-conformiteit ten volle te 

voldoen. 

Alle correcties zullen warden uitgevoerd conform de op dat ogenblik 

actuele Licentiesoftware-correctieprocedures van de Licentiegever. 

De Licentiegever geeft geen garantie voor de doeltreffendheid van de 

correctieve inspanningen en garandeert niet dat alle fouten 

gecorrigeerd kunnen worden. De garantietermijn voor de 

gecorrigeerde Licentiesoftware zal nooit langer zijn dan de hierboven 

vermelde garantietermijn. 

 

Met uitzondering van de in dit artikel beschreven garanties geeft de 

Licentiegever geen garanties, noch expliciet noch impliciet, noch 

garanties van wettelijke of andere aard, op de Licentiesoftware, niet 

inbegrip van maar niet beperkt tot: alle impliciete garanties van 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald(e) gebruiksdoel, 

gebruik van een handelsmerk of eerder geleverde monsters. De 

Licentiegever verklaart noch garandeert dat de in de Licentiesoftware 

vervatte functies aan de eisen van de Licentiehouder zullen voldoen 

of dat de Licentiesoftware ononderbroken of foutloos zal werken. 

Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Licentie, zal noch de Licentiegever 

noch enig(e) ander(e) persoon of entiteit die rechten of intellectuele 

eigendomsrechten bezit die door de Licentiegever in de 

Licentiesoftware worden gebruikt, enige verplichting hebben of 

aansprakelijkheid zijn met betrekking tot bugs, (programma)fouten, 

weglatingen, defecten, tekortkomingen of non-conformiteit in de 

Licentiesoftware. De Licentiegever geeft geen garantie af met 

betrekking tot de manier waarop softwarefuncties worden 

uitgevoerd. De Licentiegever garandeert niet dat de op de 

Toegewezen Hardware gebruikte media compatibel zullen zijn met of 

zullen werken op een andere hardwarecomponent. 

 

De Licentiegever geeft ook geen garantie betreffende defecten die in 

de licentiesoftware opduiken en te wijten zijn aan een of meer meer 

redenen zoals  beschreven in  artikel 5 hierboven. 

 

In geen geval zal de Licentiegever aansprakelijk kunnen worden 

gesteld voor indirecte of gevolgschade zoals onder meer 

omzetverlies, winstderving, verlies van medische gegevens of andere 

gegevens, of het onvermogen om de Licentiesoftware te gebruiken 

als gevolg van de gebruikmaking of werking van de Licentiesoftware, 

of andere al dan niet onrechtmatige handelingen. 

 

Alle overige garanties worden hierbij verworpen. Correctie van non- 

conformiteit of defecten danwel terugbetaling van (een deel van) de 

licentiekosten zal het enige verhaal op de Licentiegever uitmaken en 

zal volstaan als volledige en definitieve volbrenging van de 



verplichtingen van de Licentiegever met betrekking tot de 

Licentiesoftware. 

 

De garantie- en onderhoudsverplichtingen van de Licentiegever in dit 

artikel zullen enkel voor software van derden gelden voorzover de 

Licentiegever, krachtens zijn licentieovereenkomst of 

koopovereenkomst met zulke derde, recht heeft op overeenkomstige 

redresmogelijkheden van garantie en onderhoud. 

 

9. Verklaring van afstand 

Niettegenstaande de artikelen 7 en 8 hierboven wijst de 

Licentiehouder uitdrukkelijk alle vorderingen tegen de Licentiegever 

af en stemt ermee in dat hij de Licentiegever zal vrijwaren tegen 

iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de 

Licentiesoftware, tenzij de Licentiehouder het bewijs levert dat zulke 

aansprakelijkheid enkel en alleen te wijten is aan grove nalatigheid of 

moedwillig opzet van de Licentiegever. 

 

10. Varia 

10.1 Deze Licentie vormt de gehele en enige overeenkomst tussen 

Licentiegever en Licentiehouder met betrekking tot de inhoud, en de 

Licentiegever zal tegenover de Licentiehouder niet aansprakelijk 

kunnen worden gesteld voor verlies als gevolg van of in verband met 

verklaringen, afspraken of verbintenissen die vóór de datum van deze 

Licentie werden afgelegd of aangegaan. Een afschrift van deze 

Licentie moet beschikbaar zijn voor inspectie door de Licentiegever, 

tijdens normale werkuren en op de daarin beschreven installatieplek. 

 

10.2 Een wijziging aan deze Licentie zal uitsluitend geldig zijn indien deze 

schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door daartoe 

gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen. 

 

10.3 De Licentiehouder is niet gerechtigd om deze Licentie of enig recht 

krachtens deze Licentie aan een andere persoon of entiteit over te 

dragen, De Licentiegever kan evenwel de uitoefening van rechten en 

de volbrenging van een of rneer van zijn verplichtingen krachtens 

deze Licentie delegeren naar zijn Aangesloten Maatschappijen en 

gemachtigde vertegenwoordigers inet dien verstande dat de 

Licentiegever verantwoordelijk blijft dat zulke verplichtingen worden 

nagekomen conform de bepalingen in deze Licentie. 

 

10.4 De Licentiegever zal een bonafide koper van de Toegewezen 

Hardware waarop de Licentiesoftware draait ("Secundaire Koper") 

een softwarelicentie aanbieden tegen betaling van de op dat ogenblik 

geldende tarieven en conform de geldende voorwaarden. Omdat de 

Licentiegever zijn eigendomsinformatie moet kunnen beveiligen, 

behoudt hij zich het recht voor, de Licentiesoftware niet in licentie te 

geven aan een Secundaire Koper indien deze door de Licentiegever 

als zijn concurrent wordt beschouwd. Bij verkoop van de Toegewezen 

Hardware aan een Secundaire Koper en na goedkeuring van de 

Secundaire Koper, zal de Licentiegever zulke Toegewezen Hardware 

verwijderen tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van de 

Licentiegever en vervolgens zulke Toegewezen Hardware voor de 

Secundaire Koper opnieuw installeren, maar alleen nadat zulke 

Secundaire Koper zich akkoord heeft verklaard met de 

softwarelicentievoorwaarden van de Licentiegever. 

 

10.5 In verband met Ingebouwde Software, waarop een of meer 

leveranciers rechten bezitten, zullen de bepalingen van dit document 

eveneens ten gunste van deze leverancier(s) gelden. De 

Licentiehouder stemt ermee in dat hij de Licentiegever zal vrijwaren 

tegen iedere vordering van een of meer leverancier(s) als gevolg van 

een schending van deze Licentie door de Licentiehouder. De 

Licentiehouder bevestigt dat een deel van de Licentiesoftware van 

Amerikaanse herkomst is en gaat ermee akkoord te zullen voldoen 

aan alle geldende internationale wetten die op de Licentiesoftware 

betrekking hebben, onder andere de Amerikaanse 

beleidsvoorschriften inzake uitvoer, alsook beperkingen inzake 

eindgebruiker, eindgebruik en land van bestemming, uitgevaardigd 

door Amerikaanse of andere overheden, indien van toepassing. 

 

10.6 De Licentiehouder bevestigt en stemt ermee in dat de 

licentiesoftware programmaondersteuning kan bevatten die in Java 

zijn geschreven. Java-technologie is niet fouttolerant en is niet 

ontworpen, vervaardigd of bestemd voor gebruik of wederverkoop 

als online-besturingsuitrusting in gevaarlijke omgevingen die een 

fout- vrije prestatie eisen en waarin een storing van de Java-

technologie rechtstreeks zou kunnen leiden tot overlijden of ernstig 

fysiek letsel of ernstige omgevingsschade zoals bij wijze van 

voorbeeld, zonder enige beperking: werking van nucleaire installaties, 

besturings- of communicatiesystemen in vliegtuigen, 

luchtverkeersleiding, directe intensive care apparatuur of 

wapensystemen. 

 

10.7 Deze Licentie zal worden beschouwd als zijnde in Nederland 

ondertekend en gesloten. Op deze Licentie is Nederlands recht van 

toepassing. De partijen van deze Licentie stemmen ermee in dat de 

rechtbanken van Amsterdam, exclusieve bevoegdheid zullen hebben 

over alle eventuele geschillen die krachtens deze Licentie ontstaan en 

die niet binnen dertig (30) dagen van onderhandelingen door de 

partijen zelf kunnen worden beslecht. 
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