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1. Softwarelicentieovereenkomst 

Enduser Licence Agreement (EULA) 

Belangrijke aanwijzingen 

 

Het gebruik van de door OPERTIS GmbH ter beschikking gestelde software, die op een gegevensdrager 
en/of d.m.v. downloads kan worden overgedragen, is gebonden aan de onderstaande bepalingen van deze 
softwarelicentieovereenkomst. 

 

Met de volledige installatie, het kopiëren of anderszins gebruik van het softwareproduct, gaat u akkoord met 
onderstaande bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen, mag u dit softwareproduct niet 
installeren en of anderszins gebruiken.  

 

OPERTIS GmbH accepteert geen algemene overeenkomstvoorwaarden van de klant (hierna licentienemer 
genaamd). De koppeling met dergelijke algemene bedrijfsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen. 

 

1. Definities 

Licentiegever:  OPERTIS GmbH, Auf dem Hagen 1, D-34454 Bad Arolsen 

Software: Het begrip „Software“ geeft het softwareprogramma aan, dat op een 
gegevensdrager of anderszins beschikbaar kan worden gesteld. In zoverre binnen 
de onderstaande bepaling niet uitdrukkelijk anders is vermeld, vallen ook de tot de 
uitgangsversie behorende updates en upgrades onder het begrip „Software“. 

Softwareproduct: Het begrip „Softwareproduct“ (hierna tevens „het product“ genaamd) omvat zowel de 
software alsmede desbetreffende gegevensdragers, waarop de software 
beschikbaar wordt gesteld, alsmede al het begeleidende materiaal inclusief media, 
gedrukt materiaal, toepassingsdocumentatie, elektronische bedrijfshandleidingen en 
online-bedrijfshandleidingen. 

Freeware: Het begrip „Freeware“ duidt op een softwareproduct, dat de licentienemer gratis ter 
beschikking wordt gesteld en dat tevens gratis gebruikt mag worden. Bij de volgende 
softwareproducten gaat het om freeware, waarbij deze opsomming geen uitputtend 
karakter heeft:  

- OPERTIS eLOCK eXpress Software  

- OPERTIS eLOCK eXpress Software Update 

Werkplek: Het begrip „Werkplek“ geeft een afzonderlijke computer c.q. computerwerkplek aan, 
die altijd door slechts één gebruiker gelijktijdig kan worden gebruikt; vrij 
programmeerbare apparaatonderdelen gelden als zelfstandige werkplekken. De 
PDA (Personal Digital Assistant) is geen zelfstandige werkplek. 

Netwerk: Onder netwerk wordt de koppeling van werkplekken binnen de onderneming van de 
licentienemer verstaan. 

Update: Een update is de aanpassing van de software, waardoor de software aan de actuele 
stand van de techniek wordt aangepast. M.b.v. de update kunnen eventueel nog 
aanwezige programmafouten worden gecorrigeerd, de update kan tevens kleine 
verbeteringen in het programma bevatten. Bij een update verandert alleen de laatste 
plaats van de versieomschrijving, bijvoorbeeld van 7.1.A naar 7.1.B. 
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Upgrade: Een upgrade is een aanpassing van de software waarmee de functionaliteit 
uitgebreid of verbeterd wordt. In het kader van een upgrade kunnen tevens 
eventueel aanwezige programmafouten worden gecorrigeerd, het belangrijkste is 
echter een omvangrijke verbetering van de software, in het bijzonder door nieuwe 
functiemogelijkheden. Bij een upgrade verandert het middelste en/of linker cijfer van 
de versieomschrijving, bijvoorbeeld van 7.1.A naar 7.2.A of van 7.1.C naar 8.0.A. 

Alpha- of bètaversies: Een alpha- of bètaversie is een softwareversie, die nog niet definitief is voltooid. 
Omdat de versie nog niet is voltooid, kent een alpha- of bètaversie nog regelmatig 
programmafouten en is deze niet bedoeld voor productief gebruik. Bij alpha- of 
bètaversies wordt meestal aangegeven, dat het om versies in een 
ontwikkelingsstadium, bijv. „Alpha“ of „Bèta“ gaat. 

Democliënt:                   Een democliënt is een sluitschema, dat door de licentiegever uitsluitend beschikbaar 
wordt gesteld om de software te testen en/of de mogelijkheden van de software te 
kunnen demonstreren. Democliënten worden aangegeven met het begrip 
„Democliënt“ aan het begin van de naam van de cliënt. 

 

2. Onderwerp van de overeenkomst 

De licentiegever verleent de licentienemer overeenkomstig de onderstaande regelingen de in de offerte voor 
het afsluiten van de overeenkomst omschreven software, voor het permanente gebruik op een 
gegevensdrager of d.m.v. downloads via het internet beschikbaar gestelde software. Wanneer de 
gebruikersdocumentatie online of offline beschikbaar is als elektronische versie, is de afgifte van een 
gedrukte versie van de gebruikersdocumentatie (gebruikershandboek) niet verplicht. 

 

Alpha- of bètaversies van software worden overeenkomstig artikel 9 van deze EULA aan de licentienemer 
beschikbaar gesteld. 

 

Het aanmaken, onderhouden of op verhuurbasis beschikbaar stellen van software is in het kader van deze 
licentieovereenkomst niet verplicht en onderwerp van afzonderlijke overeenkomsten. 

 

3. Omvang van het gebruiksrecht 

De licentiegever geeft de licentienemer het enkelvoudige, niets uitsluitende recht om de software op basis 
van onderstaande voorwaarden permanent te gebruiken: 

 

Indien de licentienemer een stand-alone-licentie heeft gekocht, heeft hij niet het recht deze software op meer 
dan één werkplek gelijktijdig te gebruiken. De licentienemer is gerechtigd om de software op iedere, hem ter 
beschikking staande hardware te gebruiken. Wanneer hij echter andere hardware gaat gebruiken, is hij 
verplicht om de tot dusver geïnstalleerde software van de tot op dat moment gebruikte hardware te 
verwijderen. 

 

Iedere licentienemer die een stand-alone- en/of netwerklicentie heeft gekocht, heeft het recht om back-
upkopieën te maken, die duidelijk als zodanig moeten worden aangegeven. Het serienummer, het gegeven 
dat het om een back-upkopie gaat, de datum van aankoop en de datum van het maken van de backup-kopie 
moeten worden aangegeven. 
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Het gebruik van de software op meer dan één werkplek is uitsluitend toegestaan, indien de licentienemer 
overeenkomstig de onder artikel 4 van de EULA getroffen regeling een netwerklicentie of het desbetreffende 
aantal stand-alone-licenties heeft aangekocht. 

 

Het gebruik van de software binnen een netwerk is in het kader van een stand-alone-licentie niet toegestaan, 
indien de software vanaf meerdere werkplekken wordt gebruikt. 

 

Indien de licentienemer uitsluitend updates of upgrades heeft ontvangen, mag hij deze updates of upgrades 
alleen voor de software gebruiken, die hij in zijn bezit heeft, gebruikt en eigenaar van een voor de originele 
software geldige licentie is. 

 

Het recht van het gebruik van de software omvat het recht om de software te vermenigvuldigen, voor zover 
dit voor correct en functioneel gebruik noodzakelijk is. Tot de noodzakelijke vermenigvuldiging behoort de 
installatie van de software van gegevensdragers of een download-medium - bijv. internet – naar de harde 
schijf, een archiefopslagmedium, het opslaan van de software in het werkgeheugen. 

 

De licentienemer is gerechtigd om de originele software, overeenkomstig de voorwaarden van deze alinea 
aan derden beschikbaar te stellen: De toelaatbare beschikbaarstellingen aan derden is aan de voorwaarde 
gebonden, dat de licentienemer de licentiegever voorafgaande aan de beschikbaarstelling diens naam 
kenbaar maakt (schriftelijke meldplicht), die de software en de rechten voor het gebruikt beschikbaar gesteld 
krijgt. 

 

De doorverkoop is uitsluitend toegestaan, indien de derde partij de originele gegevensdrager, inclusief alle 
kopieën van de software, de handboeken en eventueel schriftelijk en elektronisch begeleidingsmateriaal, de 
licentiebrieven of licentiesecuritisatie op gegevensdragers of elektronische onderdelen alsmede updates en 
upgrades en de securitisaties van de bij dit product behorende licenties ontvangt. De doorverkoop kan alleen 
met een volledige overdracht van de gebruiksrechten tot stand komen. Een gedeelde overdracht van 
gebruiksrechten is niet toegestaan. 

 

De licentienemer is op geen enkele wijze gerechtigd om de software aan derden te verhuren, te verpachten 
of uit te lenen. Bovendien is hij niet gerechtigd om de software te bewerken of anderszins wijzigingen aan de 
software aan te brengen. 

 

De licentienemer is op geen enkele wijze gerechtigd om de sluitschema's van één of meerdere democliënten 
in de normale dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf c.q. als productieve toepassing te gebruiken. 

De licentiegever geeft de licentienemer met betrekking tot de freeware een onbeperkt recht op 
vermenigvuldiging, zover de vermenigvuldiging gratis en volledig plaatsvindt.  
 

De licentienemer is niet gerechtigd: om de software te modificeren, te adapteren, aan andere programma's 
te koppelen, te vertalen, naar een andere programmeertaal te converteren, reverse-engineering c.q. 
disassembling uit te voeren, te decompileren of afgeleide producten te produceren, voor zover dit niet 
uitdrukkelijke in deze overeenkomst of voorgeschreven wetgeving is toegestaan. 

 

4. Netwerklicentie (server) 

Indien de licentienemer een netwerklicentie heeft gekocht, is hij gerechtigd om de software op een 
netwerkserver te installeren en aldus op meerdere werkplekken gelijktijdig te gebruiken. 
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De licentienemer kan netwerklicenties van de licentiegever afnemen, die hem het recht geven om kopieën 
op draagbare apparaten en werkplekken te maken. De omvang van de gebruiksrechten met betrekking tot 
de gemaakte kopieën zijn onderhevig aan de voorwaarden van artikel 3 van deze EULA. 

 

De netwerklicentie geeft de licentienemer niet het recht om van gemaakte kopieën andere kopieën te maken 
of de gemaakte kopieën aan derden beschikbaar te stellen. De licentienemer is ten opzichte van de 
licentiegever verplicht om informatie te verschaffen omtrent de kopieën en dit schriftelijk te overleggen. 

 

De door de licentiegever ter beschikking gestelde freeware omvat een gratis netwerklicentie. De freeware 
kan zowel op zoveel afzonderlijke werkplekken als gewenst als in netwerkverband gratis worden gebruikt.  

 

5. Schending van gebruiksrechten 

In geval van een overtreding van de regels uit artikel 3 en 4 door de licentienemer, diens wettelijk 
vertegenwoordiger of uitvoerder moet de licentienemer, zover deze niet de gebruiker is, aan de licentiegever 
– ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding – een contractuele boete ten bedrage van € 
2.000,00 per overtreding betalen. 

 

Wanneer de licentienemer in strijd met de regelingen van artikel 3 tot 4 handelt, is de licentiegever – 
ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding of contractuele boetes, gerechtigd de 
gebruiksrechten op zwaarwegende gronden met onmiddellijke ingang op te zeggen en de licentienemer het 
verdere gebruik van de software te verbieden. In dit geval moet de licentienemer de software inclusief alle 
begeleidende materialen terugbezorgen bij de licentiegever. De kosten voor de aanschaf van de licentie(s) 
worden niet vergoed door licentiegever, de licentienemer blijft verplicht tot betaling van de kosten voor de 
licentie, voor zover deze nog niet zijn voldaan. 

 

6. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud 

Ten aanzien van de betalingsvoorwaarden en t.a.v. het eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk verwezen 
naar de algemene verkoopvoorwaarden ALV van OPERTIS GmbH. Deze worden op aanvraag van de 
licentiegever ter inzage beschikbaar gesteld of zijn op http://www.opertis.de/de/service-support/downloads/ 
publiekelijk toegankelijk en inzichtelijk.  

 

7. Niet beschikbaar zijn van de dienstverlening 

Wanneer de door de licentiegever te verlenen dienstverlening door onvoorziene of niet onder zijn 
verantwoordelijkheid vallende oorzaken beschikbaar is, is hij gerechtigd om de verkoop te annuleren. De 
licentiegever is in dat geval verplicht om de licentienemer onmiddellijk op de hoogte te stellen dat de te 
leveren dienst niet beschikbaar is. Wanneer de licentienemer ten tijde van dit feit het aankoopbedrag reeds 
volledig of gedeeltelijk heeft voldaan, is de licentiegever ten opzichte van de licentienemer verplicht om de 
betaling met onmiddellijke ingang terug te boeken. 

 

8. Aanspraken i.v.m. gebreken 

De licentienemer moet de software onmiddellijk na aflevering door de licentiegever of het downloaden 
daarvan, in zoverre dit volgens de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, te controleren en, indien een 
gebrek wordt geconstateerd, dit onmiddellijk aan de licentiegever melden. Wanneer de licentienemer deze 
melding achterwege laat, gelden de waren als goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat tijdens de 
controle niet herkenbaar was. Wanneer een dergelijk gebrek wordt aangetoond, moet de melding 
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onmiddellijk na de ontdekking worden gedaan; anders gelden de waren ook ten aanzien van dit gebrek als 
goedgekeurd. Om de rechten van de licentienemer te behouden is de tijdige verzending van de melding 
voldoende. De voorgaande bepalingen gelden niet wanneer en in zoverre de licentiegever een gebrek 
opzettelijk zou hebben verzwegen. 

 

Voor de rest is iedere vorm van garantie voor freeware uitgesloten. 

 

Er is uitsluitend sprake van een gebrek aan de software, indien deze bij de overgang van de 
eigendomsrechten niet over de overeengekomen mogelijkheden beschikt. De overeengekomen 
mogelijkheden worden in het kader van de softwaresysteemdocumentatie voor de desbetreffende versie ten 
tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende versie gedocumenteerd. Onbelangrijke afwijkingen 
van de desbetreffende systeemdocumentatie gelden niet als gebreken. 

 

De licentienemer heeft geen aanspraak op garantie, indien hij de software niet reglementair gebruikt of 
wanneer de licentienemer zelf in de software heeft ingegrepen of dit door derden heeft laten doen. De 
uitsluiting van de garantie is niet geldig wanneer de licentienemer bewijst, dat het gemelde gebrek ook 
tijdens reglementair gebruik zou zijn opgetreden c.q. in geen enkele relatie tot de ingreep in de software 
staat. 

 

Indien een gebrek optreedt, is de licentiegever gerechtigd om naar eigen keuze te beslissen of het gebrek 
wordt gerepareerd of dat de software opnieuw wordt geleverd (verplichting tot verhelpen van de gebreken).  

 

Het verhelpen van de gebreken kan ook d.m.v. schriftelijke of telefonische aanwijzingen aan de 
licentienemer worden uitgevoerd. De licentienemer is in deze gevallen verplicht om de aanwijzingen in te 
voeren, indien dit hem billijk lijkt. Als het verhelpen van de gebreken geldt tevens een softwaretechnische 
bypass, in zoverre daardoor het contractueel overeengekomen gebruik niet wezenlijk wordt beïnvloed. 

 

Deze verplichting tot het verhelpen van gebreken geldt na de derde mislukte poging als zijnde mislukt. 
Wanneer het verhelpen van de gebreken mislukt, is de licentienemer gerechtigd om de overeenkomst nietig 
te verklaren. In zoverre de licentiegever hieraan schuldig is, heeft de licentienemer recht op 
schadevergoeding of het recht een vergoeding van de vruchteloze inspanningen te verlangen. Korting is 
uitgesloten. 

De verjaringstermijn voor aanspraken i.v.m. gebreken bedraagt een jaar, indien de licentienemer niet de 
gebruiker is. Deze begint op de datum van aflevering van de software aan de licentienemer. Voor gebruikers 
gelden de wettelijke voorschriften. 

 

Bovendien zijn aanspraken i.v.m. gebreken uitgesloten, wanneer de gebreken op onderstaande oorzaken 
berusten: 

(a) de licentienemer het verhelpen van een storing achterwege heeft gelaten, hoewel dit voor hem mogelijk 
en dienovereenkomstig verplicht was, 

(b) achterwege heeft gelaten om updates en/of upgrades, die door OPERTIS of derden ter beschikking zijn 
gesteld, te installeren en te onderhouden, 

(c) een klantenomgeving, die niet voldoet aan de geldende wetgeving, voorschriften en de maatgevende 
dwingende industrienormen, 

(d) een onvoldoende, niet juiste c.q. onvolledige aanmaak c.q. onvolledig onderhoud van de 
klantenomgeving door de licentienemer c.q. een door hem aangewezen derde partij, of  



Softwarelicentieovereenkomst | EULA  

 

© OPERTIS  Pagina 6 Stand 25-05-2018 
 

(e) overtredingen van de licentienemer of een door hem aangewezen derde partij tegen bepalingen van 
deze overeenkomst, voor zover deze oorzakelijk zijn voor de gebreken. 

 
De licentiegever verleent geen garantie. Medewerkers van de licentiegever zijn niet gerechtigd uitspraken 
omtrent de garantie te doen. De licentienemer kan zich alleen dan op een garantietoezegging van de 
licentiegever beroepen, wanneer deze door de licentiegever zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger 
schriftelijk is bevestigd. 

9. Alpha- en bètaversies 

De licentiegever en de licentienemer kunnen het beschikbaar stellen van alpha- en bètaversies van de 
software overeenkomen. Alpha- en bètaversies van de software onderscheiden zich door de aanduiding met 
„Alpha“ of „Bèta“ of vergelijkbare aanduidingen. Het beschikbaar stellen van alpha- of bèta-softwareversies, 
in zoverre deze niet in individuele of andersoortige overeenkomsten zijn vastgelegd, wordt onderstaand 
definitief geregeld. 

 

De alpha- of bèta-softwareversie wordt uitsluitend voor testdoeleinden aan de licentienemer verstrekt. Deze 
versies mogen niet in de normale bedrijfsomgeving worden geïmplementeerd en mogen niet op werkplekken 
c.q. netwerken worden geïmplementeerd, die voor de normale bedrijfsprocessen worden gebruikt. De 
licentienemer ontvangt met de alpha- of bètasoftwareversie het recht om deze software overeenkomstig 
artikel 3 van deze EULA te gebruiken gedurende de periode van de beschikbaarstelling, echter met 
beperking van regel 2 uit dit artikel. 

 

De licentienemer is verplicht om de licentiegever alle foutmeldingen, bruikbaarheidsfouten enz. schriftelijk te 
melden en daarbij het ontstaan van de fout, tijd en locatie van het optreden te beschrijven. 

 

De licentiegever kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, in zoverre dit wordt veroorzaakt door 
een overtreding van de genoemde regelingen door de licentienemer, diens wettelijke vertegenwoordiger of 
uitvoerder. Voor alpha- of bèta-versies is tevens de aansprakelijkheid uitgesloten, aangezien zowel de 
licentiegever alsook de licentienemer zich ervan bewust is dat alpha- of bètaversies typisch belast kunnen 
zijn met fouten en niet de verplichting met zich mee brengen om deze fouten te verhelpen. 

 

10. Democliënt 

De licentiegever en de licentienemer kunnen het beschikbaar stellen van democliënten overeenkomen. 
Democliënten onderscheiden zich in het bijzonder door de markering met „Democliënt“ aan het begin van de 
cliëntnaam. Het beschikbaar stellen van democliënten, in zoverre deze niet in individuele of andersoortige 
overeenkomsten zijn vastgelegd, wordt onderstaand definitief geregeld. 

 

Democliënten worden uitsluitend voor test- en/of demonstratiedoeleinden aan de licentienemer beschikbaar 
gesteld. Zij mogen niet voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf en als productieve toepassing 
worden gebruikt. 

 

11. Aansprakelijkheid 

De licentiegever is ongeacht de rechtsgrond aansprakelijk voor het opzettelijk niet nakomen van 
verplichtingen of grove nalatigheid van haar wettelijke vertegenwoordiger en andere uitvoerenden. De 
licentiegever is bovendien onbeperkt aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit letsel met dodelijke, 
lichamelijk of de gezondheidsbedreigende afloop, die is terug te voeren op het niet nakomen van 
verplichtingen of grove nalatigheid, alsmede voor claims overeenkomstig de 
productaansprakelijkheidswetgeving. 
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De licentiegever is voor het overige alleen aansprakelijk voor minder zware nalatigheid, wanneer het gaat 
om een verplichting, waarvan de opvolging voor het realiseren van de contractdoelstelling van bijzondere 
betekenis is (kardinale verplichting) en daarbij slechts met voorspelbare schade waarmee op typische wijze 
rekening moet worden gehouden. Verder is de aansprakelijkheid voor minder zware nalatigheid uitgesloten. 
Daarnaast is de licentiegever in geen geval aansprakelijk voor gebreken in de software of ontstane gebreken 
en schade, die terug te voeren zijn op het gebruik van de software. Dit geldt ook en in het bijzonder voor 
freeware.   

 

De aanspraak op schadevergoeding overeenkomstig artikel 11 alinea 2 van deze EULA is qua hoogte 
beperkt tot het aankoopbedrag van de software. 

 

Voor het verlies van data en/of programma's is de licentiegever slechts aansprakelijk voor het bedrag dat is 
gerelateerd aan de inspanning die ontstaat, wanneer de licentienemer regelmatig, tijdig en adequaat 
gegevensback-ups uitvoert en zo garandeert, dat verloren gegane gegevens met een verdedigbare 
inspanning kunnen worden hersteld. 

 

Dit heeft geen invloed op de regelingen uit artikel 9 alinea 4 van de EULA. 
 

12. Licentierechten 

De licentiegever verklaart dat de software, die onderwerp is van de overeenkomst inclusief de schema's en 
documentatie vrij is van rechten van derden. 

 

Aantekening t.a.v. de beperkte rechten bij overheidsinstanties in de Verenigde Staten van Amerika: De 
software en de bijbehorende rechten zijn onderhevig aan beperkte rechten. Het gebruik, vermenigvuldigen 
en anderszins gebruiken door autoriteiten van de regering van de Verenigde Staten van Amerika is 
onderhevig aan de beperkingen, die in paragraaf 52.227.19 alinea's (c)(1) tot (c)(4) van de Federal 
Acquisition Regulation (FAR) zijn vermeld. Fabrikant is OPERTIS GmbH, 34454 Bad Arolsen, Duitsland. 

 

In geval van beperkingen van het contractuele gebruik van de software door licentierechten van derden, 
heeft de licentienemer recht op de aanspraken i.v.m. gebreken overeenkomstig artikel 8 van deze EULA. 

 

Er is sprake van een tekortkoming, indien de, voor het contractuele gebruik van de producten, noodzakelijke 
rechten niet effectief konden worden verleend, in het bijzonder dan, wanneer door het contractuele gebruik 
de licentierechten van derden worden geschonden. 

 

In het geval er aanspraak gemaakt wordt op de garantie in de vorm van tekortkomingen, dan verjaren deze, 
indien de licentienemer niet de gebruiker is, binnen 12 maanden; de termijn begint met de aflevering. Bij 
gebruikers gelden de wettelijke voorschriften. Bij opzettelijk verzwegen gebreken of overname van een 
garantie gelden in plaats daarvan de wettelijke voorschriften. 

 

De licentienemer verliest zijn aanspraken t.a.v. tekortkomingen, indien hij de producten heeft veranderd of 
door derden heeft laten veranderen of de producten met andere dan de vrijgegeven producten heeft 
gebruikt, tenzij de licentienemer kan aantonen, dat de verandering de tekortkoming niet heeft veroorzaakt en 
dat de tekortkoming reeds bij de levering bestond. 
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Opgetreden tekortkomingen moeten door de licentienemer op een aantoonbare manier worden 
gedocumenteerd en moeten de licentiegever onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden meegedeeld. 

 

Wanneer tekortkomingen zijn ontdekt zal de licentiegever de licentienemer vrijstellen van rechtmatige 
aanspraken van derden en naar zijn keuze, hetzij de licentiegever het recht tot verder gebruik verstrekken of 
de software zodanig wijzigen dat geen sprake meer is van schending van de licentierechten. 

 

Indien dit onmogelijk is, is de licentiegever gerechtigd om de software terug te nemen en de door de 
licentienemer betaalde vergoeding, met aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik, terug te 
betalen. 

 

Indien de licentiegever zijn plichten heeft verzaakt, kan de licentienemer schadevergoeding in plaats van 
ondersteuning of vergoeding voor vruchteloze inspanningen verlangen. M.b.t. deze aanspraken gelden de 
bepalingen t.a.v. de garantie en aansprakelijkheid. 

 

Bovendien is de licentienemer verplicht, om het principe van schadevermindering in acht te nemen, zodat de 
licentiegever in het bijzonder tijdig en schriftelijk omtrent deze aanspraak wordt geïnformeerd. De 
licentienemer mag niet zomaar van aanspraken uitgaan. Hij zal de licentiegever machtigen, om voor eigen 
rekening een juridische procedure te voeren en/of in der minne te schikken, waarbij de licentienemer alle 
noodzakelijke informatie beschikbaar stelt en de licentiegever – waar mogelijk – ondersteund.  

 

13. Doorverkoop en export 

De doorverkoop en/of export van software, inclusief de bijbehorende data en documentatie, kan, bijv. op 
grond van soort of toepassingsdoel onderhevig zijn aan een goedkeuringsplicht. De licentienemer is in deze 
gevallen verplicht om de daarvoor noodzakelijke exportgoedkeuringen in eigen verantwoordelijkheid te 
bewerkstelligen en leveringen uitsluitend aan de maatstaven t.a.v. deze goedkeuringen uit te voeren. De 
licentienemer is verplicht om in het bijzonder alle exportwetten, exportbeperkingen van de desbetreffende 
landen op te volgen; dit geldt tevens voor de U.S. Export Administration Regulation (EAR). 

 

14. Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van de licentienemer of derden zijn geen onderwerp van de overeenkomst. Dit geldt 
ook dan wanneer de licentiegever dit niet uitdrukkelijk weerspreekt. Puur uit voorzorg weerspreekt de 
licentiegever hiermee eventuele tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de licentienemer. 
Het in de overeenkomst betrekken van de algemene voorwaarden van de licentienemer of van derden door 
dwingend handelen is uitgesloten, in geen geval worden de algemene voorwaarden van de licentienemer of 
derden door het afnemen van leveringen of diensten alsmede de betaling ervan, onderwerp van de 
overeenkomst. 

Algemene voorwaarden, waarmee de licentienemer in samenhang met het downloaden van freeware met op 
internet gebaseerde downloadportalen instemt, hebben geen invloed op de afgesloten rechtsbetrekking 
tussen de licentiegever en de licentienemer; specifiek zullen dergelijke algemene voorwaarden van 
downloadportalen geen onderdeel uit gaan maken van deze overeenkomst.  

In zoverre de voorgaande artikelen geen afwijkende regelingen bevatten, worden aanvullend de algemene 
verkoopvoorwaarden van de licentiegever als algemene voorwaarden toegepast. Deze worden op aanvraag 
van de licentiegever ter inzage beschikbaar gesteld of zijn op http://www.opertis.de/de/service-
support/downloads/ publiekelijk toegankelijk en inzichtbaar.  
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15. Slotbepalingen 

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst moeten schriftelijk geschieden. Dit geldt tevens voor 
het annuleren, wijzigen of het afzien van deze noodzaak tot schriftelijke bevestiging. 

 

Deze overeenkomst is onderhevig aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het 
VN-kooprecht. Is de licentienemer gebruiker, dan heeft dit geen invloed op de consumentenrechten van 
deze overeenkomst.  

 

Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen uit de rechtsbetrekkingen tussen de licentiegever en de 
licentienemer is, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, Bad Arolsen. 

In het zakelijk verkeer met handelaren en met juridische personen van het openbare recht wordt als 
bevoegde rechter voor alle rechtsgeschillen over deze voorwaarden en onder geldig hiervan gesloten 
individuele gesloten overeenkomsten, met inbegrip van cheque- en wisselprocessen, de vestigingsplaats 
van de licentiegever overeengekomen. 

 

Het achterwege laten of een vertraging van de uitoefening van de rechten of aanspraken door de 
licentiegever overeenkomstig deze overeenkomst, kan onder geen enkele omstandigheid worden gezien als 
het afstand doen van dergelijke rechten of aanspraken. 

 

Derden die in het toepassingsbereik van de overeenkomst ter zijde van de licentiegever worden betrokken 
en/of ten wiens gunste de overeenkomst wordt afgesloten, kunnen zelfstandig hun rechten geldend maken 
en in het bijzonder de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de licentienemer eisen. 

 

De bepalingen van deze overeenkomst zijn, voor zover deze betrekking hebben op derdenleveranciers van 
OPERTIS, OPERTIS-vestigingen, dochter- en zusterbedrijven van OPERTIS, rechtstreeks toepasbaar voor 
derdenleveranciers van OPERTIS, OPERTIS-vestigingen, dochter- en zusterbedrijven van OPERTIS. 

 

Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden gesteld of in de overeenkomsten 
een hiaat is geconstateerd, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van 
de nietige bepaling geldt als overeengekomen de geldige bepaling die voldoet aan de zin en het doel van de 
nietige bepaling of hier het meest in de buurt komt. In geval van een hiaat geldt die bepaling, die qua zin en 
doel van de contractuele overeenkomst zou zijn overeengekomen, wanneer dit van tevoren zou kunnen zijn 
opgenomen. 

 

16. Instemming 

Wanneer de software volledig is geïnstalleerd maakt de licentienemer kenbaar, dat kennis is genomen van 
deze overeenkomst en akkoord is gegaan met de bepalingen uit die overeenkomst. 
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