Softwarelicentieovereenkomst voor
eindgebruikers van ReCreateX software
Lees voordat u ReCreatex gaat gebruiken zorgvuldig deze gebruiksrechtovereenkomst.
Door ingebruikname van de ReCreateX softwarelicenties stemt de licentiehouder in met de
voorschriften opgenomen in onderhavige overeenkomst.
Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de "gebruiker" of de
"licentiehouder" te worden van de licenties die u hebt aangekocht (en eventueel nog aankoopt) en
aanvaardt u alle voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst volledig.
Deze gebruiksrechtovereenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de licentiehouder en Gantner
(hierna te noemen Gantner) met betrekking tot de inhoud hiervan. Daarom zullen, voor zover
toegestaan bij de geldende wetgeving, de voorwaarden van deze gebruiksrechtovereenkomst
prioriteit krijgen boven elke communicatie of publiciteit, indien dit materiaal strijdig is met deze
voorwaarden of van een eerdere datum is dan deze gebruiksrechtovereenkomst.
Door het aanvaarden van de voorwaarden van deze overeenkomst worden geen eigendomsrechten
verleend met betrekking tot de programma's en producten die eigendom zijn van Gantner of de
softwareleveranciers van Gantner.

1 Licentieverlening
Gantner verleent de gebruiker/licentiehouder een niet-exclusieve licentie om de uitvoerbare versie van
de code van de aangekochte ReCreateX softwaremodules te gebruiken. Deze overeenkomst is ook
van toepassing op de door Gantner verschafte software upgrades die het oorspronkelijke product
vervangen en/of aanvullen.
Deze overeenkomst geeft de gebruiker meer bepaald het recht:


De software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld.



De software te gebruiken met dien verstande dat het aantal gebruikers overeenkomstig het
software support contract niet overschreden wordt.



Garantie en ondersteuning van Gantner te ontvangen overeenkomstig het software support
contract.



Gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst updates en upgrades van de software
van Gantner te ontvangen.

Het is strikt verboden om:


De geleverde software geheel en/of gedeeltelijk te wijzigen



Rechtstreeks te integreren op de ReCreateX database,
tenzij expliciet vermeld in een API license overeenkomst



Te integreren met derde partijen zonder een 3 partijen API license overeenkomst



Het registratienummer over te maken aan derden indien u een geregistreerd gebruiker bent



De geleverde licenties over te dragen en/of door te verkopen
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2 Eigendomsrechten - copyright
De software, incl. de code, documentatie, opmaak, structuur en organisatie zijn een exclusief product
van Gantner die het eigendomsrecht (in het bijzonder en naargelang het geval auteursrechten en
rechten op know how) behoudt op de software, haar kopieën, wijzigingen of geïntegreerde
onderdelen.
De klant heeft niet het recht om enige kopie te maken van de software tenzij de nodige back-up
bestemd voor archiveringsdoeleinden. Geen enkele kopie, onder welke vorm ook, zal doorgegeven
worden aan derden.
De klant heeft niet het recht om enige kopie te maken van de producthandleiding(en) of materialen
die bij de software behoren, behoudens voor eigen gebruik.
Het programma kan om publicitaire redenen aan derden in werking getoond worden. Echter het
gebruik ervan is beperkt tot de eindklant en zijn vertegenwoordigers.

3 Overdraagbaarheid licenties
De licenties staan op naam van de eindklant en kunnen op geen enkel ogenblik overgedragen en/of
doorverkocht worden.

4 Licentiemodel
Elke licentie is gekoppeld aan een module.
Gebruiker aanvaardt dat:


elke divisie/juridische entititeit/database beschikt over een eigen aantal licenties per module



licenties van een bepaalde module niet inruilbaar zijn naar licenties van een andere module



licenties nooit restitueerbaar zijn

Cumulatie van licenties tussen verschillende divisies/entiteiten/databases is ten allen tijde uitgesloten.
Het aantal aangekochte licenties per module en per divisie/juridische entiteit/database bepaalt
hoeveel personen er gebruiken kunnen maken van de module binnen de betreffende divisie/juridische
entiteit/database.
De gebruiker stemt in met het gebruik van de licenties via de client serveromgeving. De client server
kan operationeel zijn vanuit een eigen infrastructuur of in ASP waarbij alles draait in een eigen ASP
omgeving ofwel vanuit de datacenters bij Gantner.
Het is ten allen tijde verboden om ReCreatex te hosten via externe leveranciers.

5 Vertrouwelijkheid
Gebruiker erkent en aanvaardt de aangeschafte software vertrouwelijk te behandelen en nietgebruikers toegang te verlenen en/of informatie te verstrekken over de betreffende software.
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6 Software support contract
Bij het gebruiksrecht van de ReCreateX software behoort altijd een software support contract. Dit is een
verplicht contract en bevat een jaarlijkse bijdrage. Indien de licentiehouder weigert zijn contract met
Gantner voort te zetten, vervalt automatisch haar gebruiksrecht op de software.
Het software support contract wordt niet gereduceerd bij een vermindering in gebruik van initieel
aangekochte licenties.

7 Beperkte garantie
Gantner kan niet garanderen dat de aangekochte software 100 % foutloos functioneert. Behalve als
het vereist is door de wet verstrekt Gantner de softwarelicenties in hun huidige staat en wijzen hierbij alle
garanties van de hand, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, afwezigheid van virussen,
nauwkeurigheid van reacties, … dit alles met betrekking tot de software en de levering van of het
uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software en gerelateerde
inhoud door middel van software.
Evenmin is er een garantie met betrekking tot de ongestoorde werking en het ongestoord bezit met
betrekking tot de softwarelicenties.

8 Beperkte aansprakelijkheid
Behalve als het vereist is door de wet is Gantner noch direct, noch indirect aansprakelijk voor het
onvermogen de apparatuur van derden te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de gegevens, verlies
of beschadiging van de gegevens, zakelijk verlies, winstderving, derving van inkomsten en verwachte
besparingen, bedrijfsonderbrekingen, e.d.
Behalve als het vereist is door de wet is Gantner niet aansprakelijk voor indirecte, speciale of bijkomstige
schade, gevolgschade of morele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of de
onmogelijkheid dit product te gebruiken.
Ondanks eventuele schade die u, ongeacht de reden, oploopt zal de totale aansprakelijkheid van
Gantner en elk van haar leveranciers voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beperkt zijn tot het
totaalbedrag dat de gebruiker voor de software betaald heeft.
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9 Beëindiging
Ingeval van niet-naleving van bovenstaande voorwaarden behoudt Gantner zich
onderhavige overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

het recht voor

Desgevallend dient u alle kopieën van de

software en alle bijhorende componenten te vernietigen.
Ingeval van niet-naleving van bovenstaande voorwaarden behoudt Gantner zich eveneens het recht
voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, diensten betreffende updates, upgrades en
supplementen die aan u worden verschaft of ter beschikking worden gesteld via het gebruik van de
licenties stop te zetten.
Daarnaast kunnen er strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere sancties worden opgelegd.

10 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met betrekking tot onderhavige overeenkomst zijn
onderworpen aan het Belgisch recht.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag bij het ontstaan van geschillen tussen Gantner en de
gebruiker wordt hierbij uitgesloten.
Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen beslecht worden door de rechtbanken te Ieper.

Indien u vragen heeft omtrent onderhavige gebruiksrechtovereenkomst of indien u contact wenst op te
nemen met Gantner, kan u gewenste informatie verkrijgen via website van Gantner op
www.gantner.be.

D-U1-004.NL – v3 – 20181206

UNCONTROLLED WHEN PRINTED

4/4

