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Almelo, 26 oktober 2015

Glas-CI
Algemene Voorwaarden
voor de levering van software en bijbehorende middelen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Glas-CI BV (hierna te noemen
Glas-CI), betreffende de levering van software en bijbehorende middelen. Eventuele afwijkende voorwaarden van de klant zijn
niet van toepassing, tenzij deze door Glas-CI uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Indien een bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden niet van toepassing mocht zijn, blijven alle overige bepalingen van kracht.
1. Definitie
1.1 De licentieovereenkomst heeft betrekking op het gebruik van één of meer modules van de door Glas-CI geleverde
softwarepakket(en), bestaande uit programmatuur en drager, zoals CD-ROM, USB-stick, documentatie, serienummer en
eventuele licentiesleutel(s).
2. Gebruiksrecht
2.1 Het gebruiksrecht is beperkt tot de kennelijke bestemming van de programmatuur, binnen de normale bedrijfs- of
beroepsuitoefening van de licentiehouder, indien deze niet indruist tegen één of meerdere van de andere bepalingen, voor het
gebruik op één computer of vervangende computerconfiguratie. Onder het gebruiksrecht valt tevens de aan de wederpartij ter
beschikking gestelde bijbehorende middelen, o.a. als genoemd in artikel 1.
2.2 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is het de licentiehouder verboden:
● de gehele of gedeeltelijke programmatuur te gebruiken voor het geven van adviezen en/of aanbevelingen aan derden; al
dan niet tegen een vergoeding van welke aard dan ook;
● de gehele of gedeeltelijke programmatuur, en/of bijbehorende documentatie, dan wel enige kopie van de programmatuur of
documentatie onder enige titel aan derden over te dragen, te verhuren of ter inzage te geven;
● het plegen van conversie en het opheffen van storingen, niet veroorzaakt door de in gebruik gegeven programmatuur;
● één softwarepakket op meer dan één computer te installeren;
● een multi-user softwarepakket op meer dan één geografische vestigingslocatie te gebruiken;
● de programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden;
2.3 Indien de licentiehouder informatie behoeft voor compatibiliteit met andere programmatuur, zal Glas-CI desgevraagd deze
informatie ter beschikking stellen en de daaraan verbonden financiële en andere voorwaarden kenbaar maken.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Het gebruik van programmatuur kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor Glas-CI.
4. Overige bepalingen
4.1 Glas-CI is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur en het gebruik
daarvan; waaronder het toepassen van licentiesleutel(s) en online (periodieke) toetsing en bekrachtiging van de licentie(s).
4.2 In de toekomst aan te schaffen updates / upgrades en standaardaanpassingen gaan automatisch deel uitmaken van deze
voorwaarden of de eventueel dan geldende voorwaarden.
4.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.4 Naast bovenstaande voorwaarden zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betreffende software en bijbehorende
middelen de volgende voorwaarden van toepassing: ‘Nederland ICT Voorwaarden’. Deze voorwaarden vormen een
onverbrekelijke eenheid met bovenstaande voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen bovenstaande voorwaarden en de
Nederland ICT Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in bovenstaande voorwaarden.
De ‘Nederland ICT Voorwaarden’ zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 en te downloaden
vanaf onze website www.glas-ci.nl.

