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Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene licentievoorwaarden: 
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van (een) gebruikslicentie(s) van een Programma. 
1.2  De vigerende versie van de algemene voorwaarden welke door AssetResolutions B.V. ten aanzien van de gebruikslicentie (zullen) worden toegepast, zijn onverminderd van toepassing. De vigerende 

versie tijdens het sluiten van de overeenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. 
1.3  Verwijst de klant bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden, dan wijst AssetResolutions B.V. deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin door 

AssetResolutions B.V. schriftelijk uitdrukkelijk te kennen gegeven wordt deze voorwaarden te accepteren. 
1.4  Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en de licentievoorwaarden. Toepassing van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is uitgesloten. 
 
2 Artikel 2: Begrippen 
2.1  Wederpartij: opdrachtgever en/of gebruiker van Programma. 
2.2  Programma: onder programma wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de actuele geleverde versie van de software inclusief bijbehorende licentiesleutel. 
2.3  Levering: onder levering wordt in wordt in onderhavige voorwaarden verstaan het beschikbaar stellen van het programma door Software Leverancier. Dit omvat zowel het opsturen als beschikbaar stellen 

voor downloaden door Software Leverancier. Aanleveren van een (gebruiks)licentie en dient ter registratie van Programma. 
2.4  Licentie: onder licentie wordt in onderhavige voorwaarden verstaan het gebruiksrecht op Programma op het aantal Personal Computers (PC’s) dat bij Licentie van toepassing is. De beperking van het 

aantal PC’s is onverminderd van toepassing indien de betreffende PC(s) is/zijn opgenomen in een (lokaal) netwerk (bijvoorbeeld thuissituatie of bedrijfsnetwerk). 
2.5  Software Leverancier: onder Software Leverancier wordt in onderhavige voorwaarden verstaan de partij welke Programma heeft ontwikkeld danwel exploiteert. Dit is AssetResolutions B.V. 
 
3 Artikel 3: Overeenkomst 
3.1  De Algemene licentievoorwaarden gelden vanaf het moment van het eerste gebruik van Programma. Het programma is niet bruikbaar als de licentievoorwaarden niet geaccepteerd worden. 
3.2  De  gebruiksrechten vervallen na dertig (30) dagen tenzij er een licentiesleutel is gekocht. 
3.3  De gebruiksrechten vervallen indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt in de structuur van het programma, wijzigingen maakt in het RKEY beveiligingsbestand (zowel qua inhoud als de naam ervan); 

de gebruiksrechten vervallen ook bij (pogingen tot) reverse engineering.  
 
4 Artikel 4: Beperkingen 
4.1  De administratie van uitgeleverde Licentie wordt beheerd door Software Leverancier en is bindend. 
4.2  De te leveren Licentie is per definitie PC-gebonden en is niet overdraagbaar.  
4.3  Verspreiden van Programma is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Software Leverancier. 
4.4  Wederpartij mag het Programma niet kopieren behoudens voor het maken van een backup. 
4.5  Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Sofware Leverancier toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de 

programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het gebruiksrecht van deze objecten. Het is wederpartij 
nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. 

4.6  Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup. 
4.7  Het intellectueel eigendom van Programma blijft bij Software Leverancier. Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten. 
4.8  Wederpartij heeft geen recht op een nieuwe versie van Programma, wanneer een nieuwe versie van Programma verschijnt. 
4.9  Wederpartij draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van Programma. 
4.10 Wederpartij draagt zelf zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van Programma. 
4.11 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daardoor benodigde faciliteiten en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan. Software Leverancier is nimmer aansprakelijk voor 

schade of kosten door transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten. 
4.12 Software Leverancier is niet aansprakelijk voor schades als gevolg van het gebruik van Programma of niet functioneren van Programma in welke vorm dan ook.  
4.13 Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. 
 
5 Artikel 5: Garantie 
5.1  Wederpartij is gerechtigd de kwaliteit van Programma te valideren gedurende een proefperiode. Dit is de periode als genoemd in artikel 3.2. De proefperiode vervalt na verzenden van de Licentie door 

Software Leverancier. 
5.2  Software Leverancier levert de software  “as is” en met alle fouten en sluit uitdrukkelijk alle overige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, voorwaarden, verklaringen of bepalingen uit. Wederpartij 

accepteert dat Programma wordt geleverd zonder garantie. 
5.3  De Software Leverancier verklaart dat bij de ontwikkeling actuele virusdetectiesoftware is toegepast. Software Leverancier geeft geen garantie op het volledig vrij zijn van virussen. 
5.4  Indien beperking van de garantie wettelijk niet is toegestaan, blijft de gehele aansprakelijkheid van Software Leverancier en de aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede de exclusieve 

verhaalsmogelijkheid van Wederpartij en uitsluitende recht, beperkt, ter keuze van Software Leverancier, tot hetzij vervanging van de Software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die Wederpartij 
voor de Software heeft betaald. Daarbij geldt het volgende: 

5.4.1  Garantie vervalt indien Wederpartij wijzigingen maakt in de structuur van Programma . 
5.4.2  Garantie vervalt indien Wederpartij afwijkt van aanwijzingen en instructies als genoemd in de handleiding van Programma.  
5.4.3  Garantie vervalt indien opdrachtgever (of vertegenwoordiger) wijzigingen maakt in het RKEY beveiligingsbestand (qua inhoud of de naam ervan).  
5.5  Onder geen beding heeft restitutie van betaalde gelden plaats. 
 
6 Artikel 6: Beperking aansprakelijkheid 
6.1  Software Leverancier sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de software uit, daaronder begrepen gevolgschade, indirecte schade of bijkomende schade of gederfde winst 

of gemiste besparingen, bedrijfsonderbreking, letselschade of tekortkoming in de naleving van een eventuele zorgplicht of voor vorderingen van derden, zelfs indien een vertegenwoordiger van Software 
Leverancier op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

6.2  Indien beperking van de aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, blijft de gehele aansprakelijkheid van Software Leverancier beperkt tot de licentievergoeding die Wederpartij voor de Software heeft 
betaald.  

6.3  De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst gelden, ongeacht de oorzaak van deze beëindiging, maar hierdoor wordt geen recht geïmpliceerd of in het leven geroepen 
tot verder gebruik van de Software na beëindiging van deze overeenkomst. 


