LICENTIEOVEREENKOMST
Tijdelijke licentie gratis proefperiode Slimtools
1. Definities
Definities:
a. Licentiegever: Slimtools;
b. Licentienemer: de natuurlijk of rechtspersoon die de gratis proefperiode heeft aangevraagd
en akkoord is gegaan met deze voorwaarden;
c.

Duur van de overeenkomst: de duur van deze tijdelijke licentie is 14 dagen tenzij anders is
overeengekomen;

2. Wijze van gebruik
2.1 Licentienemer is gehouden de Software op correcte wijze en met inachtneming van al
hetgeen in deze overeenkomst is bepaald te gebruiken. Het is Licentienemer, voor zover de
wet dit toelaat, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever
niet toegestaan de door Licentiegever ter beschikking gestelde software of enig gedeelte
daarvan, daaronder begrepen documentatie, op welke wijze dan ook vastgelegd, te kopiëren,
te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren, te decompileren, na te maken,
te wijzigen, te reconstrueren of zelf soortgelijke software te ontwikkelen of een belang te
hebben bij een derde partij die het voorgaande doet.
2.2 Licentienemer verbeurt, in geval van overtreding van het in artikel 2.1 bepaalde, aan
Licentiegever een onmiddellijk opeisbare boete, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,
van € 50.000,- voor elke overtreding alsmede € 1.000,- voor elke dag of deel van de dag dat
de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Licentiegever om haar werkelijk
geleden schade op Licentienemer te verhalen.
2.3 Licentienemer dient:
a) er te allen tijde voor te waken dat de Software niet wordt misbruikt, beschadigd,
gestolen of vernietigd;
b) te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de Software benadert, gebruikt of
kopieert;
c) ongeautoriseerd gebruik van de Software te verhinderen;
d) er op toe te zien dat een werknemer of derde geen ongeoorloofd gebruik maakt van de
Software;
e) Licentiegever onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te
stellen zodra Licentienemer ongeoorloofd gebruik van de Software constateert.
3. Intellectuele eigendom
3.1
3.2
3.3
3.4

Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Software,(nieuwe)
Versie(s), (Maintenance) Release(s) of documentatie berusten uitsluitend bij Licentiegever.
Partijen sluiten uitdrukkelijk de (al dan niet gedeeltelijke) overdracht van de in artikel 3.1
genoemde intellectuele eigendomsrechten uit.
Het is Licentiegever te allen tijden toegestaan technische beveiligingsmaatregelen te nemen
ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de Software. Dergelijke
maatregelen zullen de functionaliteit van de Software niet negatief beïnvloeden.
Het is Licentienemer niet toegestaan om:
a) technische beveiligingsmaatregelen die op de Software, Versies, (Maintenance) Releases
is aangebracht te wijzigen of te verwijderen;
b) de Software te (doen) wijzigen in de ruimste zin des woords;
c) enige aanduiding van het (intellectueel) eigendomsrecht van Licentiegever te wijzigen,
te verwijderen of onherkenbaar te maken;
d) reverce engenering op de Software toe te passen of op enige andere wijze de broncode
van de Software te bemachtigen;
e) de Software op welke wijze dan ook aan andere gebruikers dan Licentienemer
beschikbaar te stellen
op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist, van € 10.000,- voor elke overtreding alsmede € 1.000,- voor elke dag of deel van
de dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Licentiegever om haar
werkelijk geleden schade op Licentienemer te verhalen.
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