Softwarelicentie
Dit document is een overeenkomst tussen u, de licentienemer, en GONEN AUTOMATION PRODUCTS
B.V. en/of GONEN AUTOMATION SERVICES B.V., hierna te noemen GONEN AUTOMATION.
GONEN AUTOMATION draagt geen rechten over. Integendeel, door deze overeenkomst krijgt u
slechts het niet exclusief recht de software te gebruiken. GONEN AUTOMATION blijft eigenaar van
alle in gebruik gegeven software.

1. LICENTIEVERLENING
Tegen uw verklaring aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst, aan de
aansprakelijkheidsbeperking, en aan de beperkte garantie gebonden te zijn, verleent GONEN
AUTOMATION als licentiegever u, de licentienemer, het niet-exclusieve recht het software
Programma(‘s) (hierna genoemd de SOFTWARE)geïnstalleerd op uw eigen server, of op de servers
van GONEN AUTOMATION of op een server van een service provider t.b.v. GONEN AUTOMATION,
hierna te noemen DE SERVER, te gebruiken door direct in te loggen via uw eigen netwerk, of in te
loggen via het internet, zulks indien en voor zover u zich aan de bepalingen van deze overeenkomst
houdt en mits u het hiervoor verschuldigde (termijn) bedrag(en) heeft betaald. Deze
licentieovereenkomst geldt voor meerdere gebruikers, mits daarvoor het licentierecht voor
meerdere gebruikers door GONEN AUTMATION aan u, de licentienemer, werd gegeven en mits u het
verschuldigde (termijn) bedrag(en) heeft betaald voor meerdere gebruikers.

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE
U, de licentienemer, bent (een van) de gebruiker(s) van de SOFTWARE. Daarentegen wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat de SOFTWARE zelf, vastgelegd op DE SERVER, eigendom van
GONEN AUTOMATION blijft. Deze licentie is geen verkoop of een verveelvoudiging daarvan.

3. BEPERKINGEN T.A.V. VERVEELVOUDIGING
De SOFTWARE en het begeleidende documentatiemateriaal zijn beschermd door het auteursrecht.
Het is verboden, zonder de schriftelijke toestemming van GONEN AUTOMATION, (enig deel van) de
SOFTWARE, of van de documentatie materiaal te verveelvoudigen. Indien u zich niet houdt aan deze
overeenkomst kunt u aansprakelijk worden gehouden voor elke auteursrechtinbreuk die hieruit
voortvloeit.

4. INFORMATIE VERSTREKKING
GONEN AUTOMATION is gerechtigd periodiek de database op DE SERVER te raadplegen uitsluitend
ter controle van de door u, de licentienemer, gebruikte onderdelen van de SOFTWARE, alsmede ter
controle van het aantal personen en andere aantallen die in de database van de SOFTWARE door u
worden ingebracht. Wanneer uit de controle blijk dat u meerdere modules gebruikt dan het aantal
modules waarvoor u (periodiek) licentie bedragen betaald, en/of wanneer andere aantallen in de
database te boven gaan ten opzicht van de aan u verstrekte licentie, is GONEN AUTOMATION
gerechtigd de licentie prijs te verhogen. De licentie bedragen zullen gebaseerd zijn op de courante
prijzen van GONEN AUTOMATION.

5. GEBRUIKSBEPERKINGEN
Het is niet toegestaan de SOFTWARE langs elektronische weg van DE SERVER naar een andere PC(s)
of Server(s) over te brengen. Het is niet toegestaan kopieën van de SOFTWARE of van het
documentatiemateriaal aan anderen te distribueren. Het is niet toegestaan de SOFTWARE te
wijzigen, aan te passen, na te maken, te ontleden, te demonteren, te di-assemblerend of werken te
maken die op de SOFTWARE zijn gebaseerd. Het is verboden het documentatiemateriaal te wijzigen,
aan te passen, of werken te maken die daarvan zijn afgeleid, zonder schriftelijke toestemming van
GONEN AUTOMATION. Bij eventuele assistentie van GONEN AUTOMATION, is GONEN
AUTOMATION gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

6. OVERDRACHTSBEPERKINGEN
Het niet exclusief gebruik van de SOFTWARE is alleen aan u, als gebruiker, in licentie gegeven. Het
gebruiksrecht van deze software mag niet worden overgedragen aan een ander, zonder schriftelijke
toestemming van GONEN AUTOMATION. Indien de toestemming wordt verleend, is de verkrijger
eveneens gebonden aan de bepalingen van de gebruikslicentie, de aansprakelijkheidsbeperking en
de beperkte garantie. Het is in geen geval toegestaan de SOFTWARE over te dragen, te verhuren, in
huurkoop te geven, te verkopen of anderszins daarover tijdelijk of blijvend te beschikken, tenzij deze
overeenkomst hiertoe expliciet de mogelijkheid biedt.

7. BEËINDIGING
Deze licentieovereenkomst blijft van kracht totdat zij wordt beëindigd. De licentieovereenkomst
eindigt automatisch zonder kennisgeving van GONEN AUTOMATION aan de licentienemer, indien de
licentienemer zich niet aan (enig deel van) deze overeenkomst houdt. Na beëindiging van deze
overeenkomst, is de licentienemer verplicht het documentatiemateriaal te retourneren aan GONEN
AUTOMATION.

8. VERBETERINGEN
GONEN AUTOMATION kan van tijd tot tijd verbeterde onderdelen (updates) toevoegen of nieuwe
versies (upgrades) van de SOFTWARE te maken. GONEN AUTOMATION is gerechtigd (zonder enige
verplichting en zonder enig aankondiging) zulke updates en upgrades op DE SERVER te installeren.
Indien de SOFTWARE op de server van de licentienemer is geïnstalleerd, dan zal GONEN
AUTOMATION eerst toestemming vragen aan de licentienemer. Op zulke updates of upgrades blijven
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de bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Waar in deze overeenkomst sprake is van
SOFTWARE omvat deze term tevens iedere verstrekte update en upgrade.

9. CODE EN HARDWARE KEY (DONGLE)
Indien de software beschermd is door een code en/of hardware key (dongle) en wanneer u, de
licentienemer, een nieuwe code en/of een nieuwe hardware key (dongle) wenst te hebben, wegens
verlies of wegens een andere reden, dan heeft GONEN AUTOMATION het recht hiervoor kosten in
rekening te brengen. Deze kosten zullen in ieder geval niet hoger zijn dan de prijs van de courant
licentieprijs van de SOFTWARE. Indien de SOFTWARE door een hardware key (dongle) wordt
beschermd en wanneer de licentie overeenkomst eindigt of de software wordt niet meer gebruikt,
dan dient de hardware key (dongle) door u, de licentienemer, onmiddellijk geretourneerd te worden
aan GONEN AUTOMATION.

Aansprakelijkheidsbeperking en beperkte garantie
Door tot aanschaf van een licentie om de software te mogen gebruiken, verklaart de licentienemer
voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld om de software naar wens te kunnen testen.

GONEN AUTOMATION verschaft en de licentienemer aanvaardt de software en de inhoud van het
begeleidende documentatiemateriaal (inclusief de gebruiksaanwijzing) op basis van de door de
licentienemer schriftelijk opgestelde en door GONEN AUTOMATION geaccepteerde functioneelontwerp en test- en acceptatiecriteria (hierna te noemen de geaccepteerde voorwaarden). Bij gebrek
van geaccepteerde voorwaarden verschaft de licentienemer de software en de inhoud van het
begeleidende documentatiemateriaal (inclusief de gebruiksaanwijzing) voetstoots, zonder enige
garantie. GONEN AUTOMATION geeft geen garantie aangaande het gebruik of het resultaat van het
gebruik van de software of de documentatie voor wat betreft de juistheid, accuraatheid,
toegankelijkheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid, e.d. anders dan beschreven in de geaccepteerde
voorwaarden. Het gehele risico van de resultaten en toepassing van de software in geval van
ontbreken van geaccepteerde voorwaarden wordt door de licentienemer aanvaard. Verder vervalt
ieder garantie op alle aspecten die niet zijn opgenomen in de geaccepteerde voorwaarden en op alle
aspecten die niet voldoen aan de geaccepteerde voorwaarden.
Mondeling of schriftelijk verstrekte informatie door medewerkers van GONEN AUTOMATION,
dealers van GONEN AUTOMATION of anderen met betrekking tot eigenschappen van de SOFTWARE,
de mogelijkheden of onmogelijkheden van de SOFTWARE en alle andere informatie met betrekking
tot de SOFTWARE is algemeen en kan als zodanig niet als enig verplichting gezien worden aan de
kant van GONEN AUTOMATION en/of haar dealers, vertegenwoordigers of medewerkers. Alleen
verplichtingen met betrekking tot eigenschappen van de SOFTWARE die in een dienstverlening
contract worden aangegaan of verplichtingen die voortvloeien uit de GEACCEPTEERDE
VOORWAARDEN zijn van toepassing op een dienstverlening contract.

In het geval dat de licentienemer van mening is dat de SOFTWARE niet voldoet aan de
GEACCEPTEERDE VOORWAARDEN of aan de voorwaarden in het dienstverlening contract, dan dient
de licentienemer binnen 30 dagen na het aangaan van het dienstverlening contract, schriftelijk aan
GONEN AUTOMATION te melden wat naar zijn mening niet voldoet aan de GEACCEPTEERDE
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VOORWAARDEN of aan de voorwaarden in het dienstverlening contract. Bij niet tijdige melding
wordt de SOFTWARE geacht te voldoen aan alle GEACCEPTEERDE VOORWAARDEN of aan de
voorwaarden in het koopcontract.

Verder beperkt GONEN AUTOMATION de duur van enigerlei stilzwijgende garantie op de SOFTWARE
tot de bovengenoemde termijnen. Indien binnen de genoemde termijnen aanspraak kan worden
gemaakt op één der voormelde garanties zal GONEN AUTOMATION uitsluitend verplicht zijn om, ter
hare keuze a) de licentieprijs terug te betalen of b) de betreffende melding door de licentienemer,
mits gerechtvaardigd, te corrigeren binnen een redelijke termijn.

GONEN AUTOMATION verleent geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie, ook niet voor wat
betreft geschiktheid voor een bepaalde toepassing, dan hierboven genoemd, mondeling of
schriftelijk gegeven informatie of advies, gegeven door GONEN AUTOMATION, haar dealers,
distributeurs, agenten of werknemers, kan niet als (extra) garantie worden geïnterpreteerd. De
licentienemer kan daarop niet afgaan.

GONEN AUTOMATION of anderen, die betrokken zijn (geweest) in de ontwikkeling, productie of
aflevering van dit product, zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade
(w.o. schade bestaande uit winstderving, extra kosten en uitgaven, onderbreking, verlies van
informatie, e.d.), die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid gebruik te maken van dit
product, zelfs indien GONEN AUTOMATION met de mogelijkheid daarvan bekend was.
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