
LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

De ondergetekenden:

Licentienemer en Licentiegever hier ook gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder individueel een "Partij".

Overwegende dat:

1. Licentienemer een gebruiksrecht wenst te ontvangen voor de in  omschreven computer software;
2. Licentiegever bereid is deze gebruiksrechten onder nader te noemen voorwaarden te verschaffen.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Verschaffing Gebruiksrecht

1. Licentiegever verschaft aan Licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de
in  van deze overeenkomst gespecificeerde software modules hierna te noemen "de Programmatuur",
ten behoeve van  gelijktijdige gebruikers.

2. Licentiegever kan verlangen dat Licentienemer de Programmatuur niet in gebruik neemt dan
nadat Licentienemer bij Licentiegever of diens toeleverancier dan wel de producent van de
Programmatuur één of meer codes (wachtwoorden,  identiteitscodes etc.),  benodigd voor het gebruik,
heeft aangevraagd en verkregen. Licentiegever is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de Programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze
of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen.

3. Licentienemer is aan Licentiegever een Licentievergoeding verschuldigd 
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,  is de hiervoor onder artikel 1.3. overeengekomen vergoeding

verschuldigd op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen of,  bij gebreke van een overeengekomen
tijdstip:  indien partijen niet zijn overeengekomen dat Licentiegever zorg draagt voor installatie van de
Programmatuur;  bij aflevering van de Programmatuur;  of ingeval van periodiek verschuldigde
gebruiksrechtvergoedingen,  bij aflevering van de Programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere
nieuwe gebruiksrechttermijn.

Artikel 2 Kopiëren, wijzigen

1. Licentienemer mag de Programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren en/of anderszins
verveelvoudigen of wijzigen,  behoudens voorzover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat ingevolge
onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan dan wel voorzover Licentiegever zijn schriftelijke
toestemming daarvoor heeft verleend.

2. Licentienemer is gerechtigd van de Programmatuur voor beveiligingsdoeleinden een back-up kopie te
maken. De gegevensdrager die deze kopie bevat,  draagt de titel van de Programmatuur,  de boodschap dat
de gegevensdrager auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat en alsmede dat Licentiegever de
intellectuele rechten op dit materiaal heeft voorbehouden.

3. Het is Licentienemer niet toegestaan in de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het
makerschap of het vertrouwelijk karakter van de Programmatuur,  of enige andere verwijzing naar
Licentiegever,  te wijzigen of te verwijderen.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,  mag Licentienemer de Programmatuur uitsluitend in en ten
behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen,  zal Licentienemer de Programmatuur niet gebruiken voor de
verwerking van gegevens ten behoeve van derden,  zoals ‘ time-sharing’ ,  ‘application service provision’ ,
‘ software as a service’  en ‘outsourcing’ .

Artikel 3 Modificaties,  beperkingen

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald,  is
Licentienemer niet gerechtigd de Programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever,  die steeds is gerechtigd toestemming te
weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden,  waaronder voorwaarden betreffende de
wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Licentienemer gewenste modificaties.



2. Licentienemer draagt het risico van alle door of in opdracht van Licentienemer door derden - al dan niet
met toestemming van Licentiegever – aangebrachte modificaties.

3. Licentienemer zal eventueel tussen partijen overeengekomen beperkingen in het gebruiksrecht van de
Programmatuur steeds stipt naleven. Licentienemer is zich er van bewust dat schending van een
overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de
overeenkomst met Licentiegever inhoudt alsook inbreuk oplevert op rechten van intellectuele eigendom
op de Programmatuur. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben
op:

a. het soort of type apparatuur waarvoor de Programmatuur bestemd is;
b. het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de Programmatuur bestemd is;
c. bepaalde - al dan niet met naam of functie aangeduide - personen die binnen de organisatie van

Licentienemer de Programmatuur mogen gebruiken;
d. het maximaal aantal gebruikers dat - al dan niet gelijktijdig - binnen de organisatie van

Licentienemer de Programmatuur mag gebruiken;
e. de locatie waarop de Programmatuur gebruikt  mag worden;
f. bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé

doeleinden);
g. iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.

Artikel 4 Geheimhouding en overdracht

1. Licentienemer verbindt zich de Programmatuur en onderliggende code(s) geheim te houden,  niet ter
inzage geven of anderszins beschikbaar te stellen aan derde(n),  daaronder begrepen werknemers van
Licentienemer die niet noodzakelijk met de Programmatuur behoeven te werken,  tenzij door Partijen
schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Licentienemer zal de Programmatuur of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als
onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de Programmatuur,  niet aan enige derde
overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen,  tenzij door Partijen schriftelijk is
overeengekomen.

3. Het is Licentienemer niet toegestaan de rechten welke zij verkrijgt ingevolge onderhavige overeenkomst
op enigerlei wijze over te dragen aan (een) derde(n) behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Licentiegever. Indien en voorzover er door Licentiegever toestemming wordt verleend kunnen aan
deze overdracht door Licentiegever voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Licentiegever garandeert aan Licentienemer dat de Programmatuur en het aan Licentienemer toegestane
gebruik daarvan geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en/of soortgelijke rechten van
derden,  en dat zij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen.
Licentiegever vrijwaart Licentienemer voor alle schade die voor Licentienemer het gevolg is van beweerde
inbreuk op zodanige rechten van derden,  op voorwaarde dat Licentienemer een beweerde inbreuk direct
aan Licentiegever meldt en,  indien en voorzover Licentiegever dat wenst,  het verweer tegen zodanige
bewering volledig overlaat aan Licentiegever en dat zij daarbij alle verlangde medewerking en informatie
verschaft.

2. In geval van een inbreuk of beweerde inbreuk als in het voorgaande lid bedoeld is Licentiegever
gerechtigd de Programmatuur te vervangen of te wijzigen,  zodanig,  dat de inbreuk daardoor wordt
opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Programmatuur zo min mogelijk afbreuk wordt
gedaan. Indien een inbreuk als in het voorgaande lid bedoeld is vastgesteld bij rechterlijke of arbitrale
uitspraak welke in kracht van gewijsde is gegaan en/of uitvoerbaar is in het land waar Licentienemer is
gevestigd,  en het blijkt dat een vervanging of wijziging niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de
functionele eigenschappen of gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur,  is ieder der Partijen
gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Duur, Beëindiging

1. Licentienemer mag pas zijn bij deze overeenkomst verkregen gebruiksrecht uitoefenen indien en zodra
de licentievergoeding volledig is betaald aan Licentiegever.

2. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van  met ingang van  en eindigt van rechtswege op .
3. Licentienemer kan met inachtneming van een opzegtermijn van  tegen het einde van een kalendermaand

schriftelijk worden opgezegd en door Licentiegever met inachtneming van een opzegtermijn van 
schriftelijk tegen het einde van een kalenderjaar. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

4. Elk der partijen kan het gebruikersrecht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling
wordt verleend,  indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd,  indien de



onderneming van de andere partij definitief wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen,  of indien de beslissende zeggenschap over de
onderneming van Licentienemer wijzigt. Licentiegever is wegens deze beëindiging nimmer tot enige
restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement
van Licentienemer vervalt het gebruikersrecht van aan Licentienemer ter beschikking gestelde
Programmatuur van rechtswege.

Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheden

1. Hoewel de Programmatuur met de grootste zorg is samengesteld garandeert Licentiegever niet dat de
Programmatuur in alle omstandigheden foutloos werkt en/of zonder omissies is. Voorts garandeert
Licentiegever niet de Programmatuur geschikt is voor het doel waarvoor Licentienemer de rechten op de
Programmatuur verwerft als in onderhavige overeenkomst bedoeld.

2. Indien en voorzover de Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en)
is de Licentienemer tegenover Licentiegever aansprakelijk voor vergoeding van de door de Licentiegever
geleden,  danwel te lijden schade.

3. Indien en voorzover de beperking als hiervoor bedoeld rechtens niet mogelijk wordt gesteld door een
bevoegde Rechtbank overeenkomstig artikel 9.2. dan beloopt de maximale schadevergoeding waarvoor
Licentiegever aansprakelijk gesteld kan worden niet meer dan de waarde van de licentievergoedingen
(exclusief BTW  en andere van overheidswege opgelegde heffingen) die daadwerkelijk door Licentienemer
betaald zijn,  en door Licentiegever ontvangen zijn,  voor de verwerving van het gebruiksrecht op de
Programmatuur.

Artikel 8 Wijzigingen

1. W ijzigingen in deze Overeenkomst zijn niet rechtsgeldig,  tenzij Partijen dit schriftelijk zijn
overeengekomen en door Partijen is ondertekend.

Artikel 9 Toepasselijk recht, geschil

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van

overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht door
middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te .

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Licentiegever Licentienemer


