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Licentieovereenkomst IOS Software

IOS SOFTWARE
VOORWAARDEN EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST
IOS INTERNATIONAL N.V. IS SLECHTS BEREID DE “SOFTWARE” IN LICENTIE TE VERSTREKKEN OP
VOORWAARDE DAT U (DE "EINDGEBRUIKER") ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
VOOR EINDGEBRUIKERS (DE "OVEREENKOMST") AANVAARDT.
ALS DE EINDGEBRUIKER WERKNEMER OF AGENT VAN EEN BEDRIJF IS EN DEZE OVEREENKOMST
AANGAAT OM DE SOFTWARE TER BESCHIKKING TE KRIJGEN VOOR GEBRUIK BINNEN HET BEDRIJF VOOR
BEDRIJFSDOELEINDEN, GARANDEERT DE EINDGEBRUIKER DAT DE EINDGEBRUIKER DEZE
OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS HET BEDRIJF EN DAT DE EINDGEBRUIKER BEVOEGD IS EN ZICH
MINSTENS STERK MAAKT OM HET BEDRIJF TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE
OVEREENKOMST.
De overeenkomst is onderworpen aan de algemene voorwaarden van IOS International NV, hierna “IOS”, die de klant
door middel van de “ik aanvaard”-button evenzeer aanvaardt.
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website, www.iosint.be
1. Licentie en beperkingen
(a) Omschrijving “IOS software”
Deze software bestaat uit het beheer van data, die al dan niet door de eindgebruiker zelf wordt ingevoerd. De
software rapporteert verscheidene zaken aan de hand van deze data. Het maakt het opmaken van een bepaald
model mogelijk. Deze software is onmiskenbaar in staat om een technisch effect teweeg te brengen, dat meer is dan
de fysische interactie tussen het programma en de hardware waarop het wordt uitgevoerd. De software omvat tevens,
zonder daartoe beperkt te zijn, afbeeldingen, foto’s, animaties, icoontjes, video, audio, tekst en applets.
(b) Licentie
Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verstrekt IOS hierdoor aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve, niet
overdraagbare licentie zonder het recht tot sublicentie om de IOS-produkten voor interne bedrijfs- of privédoeleinden
van de Eindgebruiker te installeren, te gebruiken, te laten werken en te tonen (gezamenlijk genoemd: de "Software")
met inbegrip van de standaarduitvoering van de eindgebruikershandleidingen en -documentatie ("Documentatie").
(c) Installatie en gebruik
De Eindgebruiker mag van Software die is ontworpen om op een werkstation te draaien (de "Eindgebruikers
Software") één (1) kopie per computer installeren en gebruiken zonder dat er sprake kan zijn van gelijktijdig gebruik
op meer dan één werkstation (geen Concurrent Use).
(d) Beperkingen
Het gebruiksrecht bevat uitsluitend het recht de objectcode van de programmatuur te laden en uit te voeren.
Behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst is het de Eindgebruiker niet toegestaan om de
Software :
te gebruiken, te kopiëren, te tonen, uit te voeren of wijzigingen te maken in of afgeleide werken te maken van
de Software of de Documentatie in hun geheel of van delen daarvan of de Software in andere software te
verwerken, over te plaatsen of enige andere rechten aan de Software of de Documentatie te ontlenen dan
expliciet in de Overeenkomst bepaald, behalve indien en voor zover dergelijke beperkingen wettelijk zijn
verboden.
te vertalen, te reverse engineeren, te disassembleren, te decompileren of op een andere manier de
broncode van de Software pogen te achterhalen behoudens in het geval dat dergelijke beperkingen wettelijk
verboden zijn.
de Software of de Documentatie te verhuren, te leasen, uit te lenen, te sublicentiëren of anderszins de
Software of de Documentatie aan een derde over te dragen of beperkte rechten op de Software te verlenen.
aanduidingen van (intellectueel) eigendomsrecht, etiketten of aanduidingen op de Software of de
Documentatie te verwijderen. De Eindgebruiker dient op schrift en/of op een duurzame drager te hebben
vastgelegd waar de Software zich bevindt. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle
licenties van derden voor hardware die niet van IOS afkomstig is en voor softwareproducten die nodig zijn
om de Software te laten werken.
2. Betaling
De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor betaling aan IOS of haar distributeurs of wederverkopers van de
licentievergoedingen in verband met de Software. Aanvullingen op een aankooporder of orderbevestigingformulier,
kwitantie, opdrachtorder, rekening, afleverbon of dergelijke documenten die door de Eindgebruiker aan IOS of haar
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distributeurs worden afgegeven brengen in geen enkel opzicht wijziging aan in of voegen iets toe aan de voorwaarden
die in deze Overeenkomst vervat zijn.
3. Onderzoek
Op schriftelijk verzoek van IOS voorziet de Eindgebruiker IOS van een ondertekende verklaring waarin staat dat de
Software in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst wordt gebruikt; zo'n verzoek wordt niet
vaker dan een keer per jaar gedaan (tenzij IOS redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Eindgebruiker niet
handelt in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst), en IOS mag op haar eigen kosten
onderzoek doen naar het gebruik van de Software door de Eindgebruiker. Zo'n onderzoek vindt plaats onder de
gebruikelijke werktijd ten kantore van de Eindgebruiker en zal de bedrijfsactiviteiten van de Eindgebruiker niet
onredelijk verstoren. Indien uit zo'n onderzoek blijkt dat de Eindgebruiker te weinig rechten heeft betaald voor een
product (of een dienst) van IOS, of geen primary user heeft aangeduid, zal de Eindgebruiker een factuur ontvangen
wegens de te lage vergoedingen, naast andere (rechts)middelen die hiervoor voorzien zijn. Als het te weinig in
rekening gebrachte meer dan vijf procent (5%) van de betaalde licentievergoedingen bedraagt, dient de Eindgebruiker
de redelijke kosten te voldoen die IOS heeft gemaakt voor het onderzoek en is hij rente verschuldigd over het te
weinig betaalde tegen :
(i)
hetzij een jaarlijks rentepercentage van 20%
(ii)
de rente die naar toepasselijk recht maximaal verschuldigd is, en wel het percentage dat van deze twee
het laagste is.
Indien uit bovenstaand onderzoek of een beschrijvend beslag conform art. 1481 Ger.W. blijkt dat er sprake is van een
wanprestatie, inbreuk of misdrijf, dan zullen de sancties zoals o.a. omschreven in 81 van de auteurswet en de artn.
10-11 van de Softwarewet worden gevorderd, onverminderd de overige rechtsmiddelen waarover IOS naar gemeen
recht beschikt.
4. Eigendoms- en auteursrechten
IOS en haar respectieve licentiegevers behouden elk recht op, elke titel op en elk belang in alle Software die onder
deze Overeenkomst valt, daaronder begrepen zonder beperking alle bestaande en toekomstige exploitatierechten,
distributierechten, adaptatierechten, wereldwijde octrooien, octrooiaanvragen en -toepassingen, handelsmerken,
handelsnamen, dienstmerken, uitvindingen, auteursrechten, knowhow, handelsgeheimen en andere eigendoms- of
auteursrechten. De Software wordt aan de Eindgebruiker in licentie gegeven, niet verkocht, en IOS behoudt alle
rechten die niet uitdrukkelijk aan de Eindgebruiker zijn toegekend. Er worden dus geen kopies verkocht, zodat de
uitputtingsleer in geen enkel geval van toepassing is.
5. Ondersteuning, Opleiding en Advieswerkzaamheden
De Eindgebruiker erkent dat niets onder deze Overeenkomst IOS ertoe verplicht om diensten van welke aard dan ook
te verrichten of te verlenen, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt, ondersteuning, opleiding of
advieswerkzaamheden.
6. Upgrades, updates, bugpacks
Indien de Eindgebruiker conform art. 3 alle licentievergoedingen correct betaalt, heeft de Eindgebruiker recht op
kosteloze terbeschikkingstelling van de updates (2.6, 2.7 enz.) en bugpacks van de IOS software, indien de
Eindgebruiker beschikt over een onderhoudsovereenkomst.
Upgrades (Version 3, 4,…) vallen niet onder deze overeenkomst en zullen het voorwerp uitmaken van een nieuwe
overeenkomst met andere licentievergoedingen.
7. Duur en Beëindiging
De Overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de Eindgebruiker instemt met de voorwaarden van deze
Overeenkomst door het installeren, gebruiken, benaderen of bewerken van de Software en deze Overeenkomst
eindigt terstond door kennisgeving aan de Eindgebruiker als er sprake is van een change of control of als de
Eindgebruiker wezenlijk inbreuk maakt op enige bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst. De Eindgebruiker
gaat ermee akkoord om bij het einde van de Overeenkomst ter keuze van IOS en op kosten van de Eindgebruiker
hetzij de Software en Documentatie en kopieën daarvan aan IOS te zenden hetzij deze te vernietigen en aan IOS een
door een leidinggevend en vertegenwoordigingsbevoegd persoon van het bedrijf getekende verklaring te verstrekken
waarin staat dat de Eindgebruiker opgehouden is de Software te gebruiken en dat hij de Software en Documentatie
en de kopieën daarvan hetzij heeft geretourneerd, hetzij vernietigd, conform verzoek. De bepalingen van Artikel 3
(Onderzoek), 4 (Eigendomsrechten), 10 (Beperking van aansprakelijkheid) en 13 (Algemeen) blijven van kracht na
afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
8. Afwijzing Garantie
De software wordt verstrekt “as is” en IOS en haar licentiegevers wijzen elke garantie af of voorwaarden van welke
aard dan ook af of die nu uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins zou bestaan, inclusief het niet-inbreuk maken,
op enige software die in deze overeenkomst is voorzien.
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IOS garandeert niet dat de software ononderbroken functioneert of een bepaalde minimum-performantie heeft, zonder
fouten is, compatibel is met alle mogelijke operating systems, vrij van virussen of veilig. Mondeling of schriftelijk
advies gegeven door IOS, haar medewerkers, distributeurs, dealers, agenten breiden de omvang van de hiervoor
vermelde garanties niet uit noch scheppen die nieuwe garanties.
Indien de Eindgebruiker bepaalde wijzigingen en/of verbeteringen wil aanbrengen, kan hij een suggestie richten aan
IOS. Het is de Eindgebruiker geenszins toegestaan deze wijzigingen en/of verbeteringen zelf of door derden te laten
aanbrengen. Het is tevens niet toegestaan om deze verbeteringen zelf of door derden (door middel van plug-ins) toe
te voegen aan de bestaande software.
9. Activiteiten met een hoog risicogehalte
De Eindgebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat de Software niet is bedoeld voor gebruik voor doeleinden met
een hoog risicogehalte of een verhoogde aansprakelijkheid, daaronder begrepen, doch zonder daartoe beperkt te
zijn, lucht- of ruimtereizen, technische ontwerpen of constructieschetsen, het ontwerpen van elektrische centrales of
het gebruik van levensondersteunende of medische noodingrepen of vormen van gebruik, en dat IOS geen garantie
geeft en niet aansprakelijk zal zijn voor gebruik van de Software bij werkzaamheden met een hoog risicoprofiel of
waarvoor een verhoogde aansprakelijkheid geldt.
10. Beperking van aansprakelijkheid
IOS, haar groepsmaatschappijen, dochtermaatschappijen, haar toeleveranciers, haar agenten, haar werknemers (en
hun groepsmaatschappijen en dochtermaatschappijen enz.) zal nooit aansprakelijk zijn voor schade in verband met
en/of voortvloeiende uit deze Overeenkomst en/of anderszins behalve indien en voor zover IOS hiertoe niet
gerechtigd zou zijn op basis van toepasselijk dwingend recht. In geen geval zal IOS, haar groepsmaatschappijen,
dochtermaatschappijen, haar toeleveranciers, haar agenten, haar werknemers (en hun groepsmaatschappijen en
dochtermaatschappijen) aansprakelijk zijn voor de kosten van vervangende software of diensten.
IOS haar groepsmaatschappijen, dochtermaatschappijen, haar toeleveranciers, haar agenten, haar werknemers (en
hun groepsmaatschappijen en dochtermaatschappijen) zullen jegens Eindgebruiker of enige andere entiteit niet
aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte of speciale schade, gevolgschade, incidentele schade, meervoudige
schade, schadevergoeding als strafrechtmaatregel of andere schadevergoeding (inclusief, zonder beperking,
schadevergoeding voor verlies van gegevens, derving van inkomsten, verlies van zakelijke mogelijkheden, gederfde
winsten, kosten van herstel of welke andere schadevergoeding dan ook), hoe dan ook veroorzaakt en op basis van
welke theorie over aansprakelijkheid dan ook, en al dan niet voor niet-nakoming van een overeenkomst, verzuim of
anderszins en al dan niet op basis van het feit dat een dergelijke partij al dan niet is geïnformeerd over de
mogelijkheid van een dergelijke schade.
Indien en voor zover IOS aansprakelijk is voor schade, niettegenstaande voornoemde alinea, zal deze nooit meer
bedragen, in de eigen discretie van IOS, ofwel de bedragen door Eindgebruiker aan IOS betaald voor (een) IOS
Pakket(en) gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaande aan de gebeurtenis aanleiding gevend tot een dergelijke
aansprakelijkheid, of, indien de schade is gedekt door een verzekering van IOS, het bedrag dat daadwerkelijk door
verzekeraar is uitbetaald in dat verband.
In geen geval zal de totale vergoeding door IOS € 10.000,-- (tienduizend Euro) overtreffen.
Een serie van met elkaar verbonden schadegevallen telt als één schadegeval. Iedere vordering jegens IOS, behalve
deze die door IOS zijn erkend, vervalt na het verlopen van een periode van zes (6) maanden vanaf het moment dat
de schade is veroorzaakt.
11. Vrijwaring
(a) Door IOS
IOS zal voor eigen rekening ten aanzien van een vordering, rechtszaak of gerechtelijke actie die door een derde
tegen de Eindgebruiker wordt aangespannen op de grond van de stelling dat de Software bewust inbreuk pleegt op
een octrooi of een auteursrecht schendt of de rechten op het handelsgeheim van die derde schendt (hierna:
"inbreukprocedures") te harer keuze verdediging voeren dan wel de procedure schikken.
Voornoemde verplichting wordt slechts aangegaan indien en voor zover de Eindgebruiker binnen veertien (14) dagen
na het bekend geraken met zo'n aanspraak of inbreukprocedure IOS schriftelijk daarvan in kennis stelt, de
Eindgebruiker IOS de uitsluitende zeggenschap over de verdediging in of schikking van een dergelijke
inbreukprocedure geeft en dat de Eindgebruiker behulpzaam is en op verzoek van IOS met haar samenwerkt bij de
verdediging in of schikking van een dergelijke procedure. Indien de Software onderwerp van een inbreukprocedure
wordt, of naar de opvatting van IOS vermoedelijk zal worden, heeft IOS de bevoegdheid om op haar kosten en naar
haar exclusieve keuze.
(i)
ten behoeve van de Eindgebruiker het recht te verwerven om de beweerdelijk inbreukmakende Software
te blijven gebruiken.
(ii)
de betreffende Software te vervangen of te wijzigen om die niet-inbreukmakend te doen zijn.
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de teruggave van de Software te aanvaarden en teruggave van de betalingen die door de Eindgebruiker
onder de Overeenkomst zijn gedaan onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de
Eindgebruiker de Software heeft gebruikt. Niettegenstaande het voorgaande is IOS niet aansprakelijk
voor inbreukprocedures of beweerdelijk inbreuk die gebaseerd is op:
a. het gebruik van Software nadat IOS kenbaar heeft gemaakt dat Eindgebruiker het gebruik van de
Software moet staken in verband met een inbreukprocedure of een beweerdelijke inbreuk.
b. een wijziging van de Software door de Eindgebruiker of op zijn gezag aangebracht.
c. het gebruik van de Software door de Eindgebruiker in combinatie met niet-IOS programma's, data,
hardware of andere materialen, als een dergelijke inbreukprocedure voorkomen had kunnen
worden door gebruik van de Software zonder zo’n combinatie.
d. een handelsmerkinbreuk met betrekking tot een merk of merkaanduiding die niet door IOS is
aangebracht of slechts op verzoek van Eindgebruiker.

HET HIERVOOR GENOEMDE OMVAT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN IOS EN IS HET ENIGE EN
UITSLUITENDE MIDDEL VOOR DE EINDGEBRUIKER TEGEN INBREUKPROCEDURES.
(b) Door een Eindgebruiker
De Eindgebruiker stemt ermee in IOS, haar licentiegevers, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te
stellen tegen vorderingen, aanspraken, schade, verlies en kosten van derden (waaronder begrepen, doch zonder
daartoe beperkt te zijn, kosten van juridische bijstand) voortvloeiend uit of verband houdende met de inbreuk op de
voorwaarden van deze Overeenkomst door de Eindgebruiker, diens werknemers of agenten.
12. Overeenstemming met het recht
De Software en daarmee verband houdende technologie zijn onderworpen aan de ex- en importregels in andere
landen. De Eindgebruiker stemt er mee in om strikt in overeenstemming met die wetten en regelingen te handelen en
erkent dat de Eindgebruiker gehouden is de vereiste vergunningen voor uitvoer, wederuitvoer of invoer te verkrijgen.
13. Algemeen
Deze Overeenkomst zal worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met Belgisch recht,
zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Ieder geschil voortvloeiende uit of verband houdende
met deze Overeenkomst of anderszins zal worden verwezen naar en worden beslecht door de Rechtbank van
Koophandel te Hasselt (België).
Deze Overeenkomst met inbegrip van de algemene voorwaarden van IOS vormen de volledige afspraken van partijen
en gaan boven alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen met betrekking tot het onderwerp
van deze Overeenkomst.
14. Kennisgeving aan eindgebruikers
Eindgebruiker zal alle gebruikers van de Software informeren over deze Overeenkomst.
De Eindgebruiker heeft de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst gelezen en begrepen en hij stemt
daarmee in, terwijl hij voorts bevoegd is om deze Overeenkomst namens de Eindgebruiker aan te gaan.
Gelieve deze pagina te voorzien van de datum, een handtekening met vermelding ”gelezen en goedgekeurd” (*) en
een paraaf op elke pagina van het document, en dit terug te bezorgen aan IOS International.
IOS International
[KLANT]
voor akkoord
voor akkoord
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...................................................
.........................................................
Functie

...................................................

.........................................................

Datum
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