InstallSecurity VOORWAARDEN
LET OP: VOORDAT U SOFTWARE BESTELT RADEN WIJ U AAN EERST NA TE
GAAN OF ER EEN DEMO-VERSIE BESCHIKBAAR IS. DEZE BETREFFENDE
DEMO-VERSIE AAN TE VRAGEN EN TE TESTEN MET HET SYSTEEM ZOALS
OOK DE LICENTIEVERSIE ZAL WORDEN GEBRUIKT. REFUNDS ZIJN NIET
MOGELIJK NA BETALING EN ONTVANGST VAN HET LICENTIENUMMER!
MET HET INSTALLEREN VAN DE DEMO-VERSIE DOET U GEEN BESTELLING
EN GAAT U GEEN ENKELE FINANCIËLE VERPLICHTING AAN.
INSTALLSECURITY VERLEENT U DAARBIJ GEBRUIKERSRECHT VAN DE
DEMO-VERSIE VOOR DE DUUR VAN 42 WERKDAGEN. NA EINDE VAN HET
GEBRUIKERSRECHT TERMIJN DIENEN ALLE ORIGINELEN, KOPIEEN EN
GERELATEERDE DOCUMENTEN TE WORDEN VERNIETIGD. AANGEZIEN HET
SLECHTS EEN DEMOVERSIE BETREFT, BEVAT DE DEMO NIET DE
VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT. HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE DEMO TE
WIJZIGEN OF AAN TE PASSEN, OF IN SUBLICENTIE TE GEVEN. U MAG NIET
OVERGAAN TOT REVERSE-ASSEMBLING, REVERSE-COMPILING OF
OMZETTING VAN DE DEMO ANDERSZINS.

Artikel 1: GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van
werkzaamheden, c.q. het verrichten van diensten en/of koop en verkoop door
INSTALLSECURITY
1.b. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van INSTALLSECURITY
1.c. Bijzondere van de algemene voorwaarden van INSTALLSECURITY afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.d. INSTALLSECURITY kan deze algemene voorwaarden wijzigen door schriftelijke
kennisgeving daarvan aan opdrachtgever.
1.e. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Brabant/Eindhoven onder nummer 56865260.

Artikel 2: DEFINITIES
2.a. Onder INSTALLSECURITY wordt verstaan: INSTALLSECURITY, gevestigd aan
de Rupelstraat 43 5704 AW te Helmond, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel Brabant/Eindhoven onder nummer 56865260.
2.b. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de overeenkomst is aangegaan of in
wiens opdracht is gehandeld.
2.c. Onder de term Software wordt hier verstaan alle programmatuur vastgelegd op
formulieren, magnetische banden, internet en schijven en alle overige middelen, waarop
gegevens zijn of worden vastgelegd, die worden geleverd door INSTALLSECURITY
2.d. Onder de term Documentatie wordt hier verstaan alle gegevens zoals systeem
beschrijvingen, handleidingen, leaflets ed. vastgelegd op formulieren, magnetische
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banden, internet en schijven en alle overige middelen, waarop gegevens zijn of worden
vastgelegd, die worden geleverd door INSTALLSECURITY
2.e. Onder de term Hardware wordt in deze voorwaarden verstaan alle stoffelijke
onderdelen van computersystemen, inclusief randapparatuur, waarmee gegevens op
informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daarbij behorende
onderdelen exclusief verbruiksartikelen en verwisselbare informatiedragers.
2.f. Onder de term Producten wordt in deze voorwaarden verstaan de hiervoor
gedefinieerde Software, Documentatie en Hardware die door INSTALLSECURITY
worden geleverd.
2.g. Onder de leveringstermijn wordt in deze voorwaarden mede verstaan de tijd
waarbinnen INSTALLSECURITY de opdracht zal uitvoeren.
Artikel 3: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
3.a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van INSTALLSECURITY zijn
vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.
3.b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens
INSTALLSECURITY van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat
INSTALLSECURITY tot uitvoering c.q. tot levering overeenkomstig de order is
overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
3.c. Fouten en/of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot
een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van INSTALLSECURITY leiden
en doen INSTALLSECURITY evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door
bovenstaande factoren veroorzaakt.
3.d. Indien wordt gecontracteerd met twee of meer opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst.
3.e. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met een overdracht van tussen
INSTALLSECURITY en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) aan een derde,
voorzover deze overdracht plaatsvindt in het kader van een overdracht door
INSTALLSECURITY van haar onderneming of een deel daarvan aan deze derde.

Artikel 4: PRIJZEN
4.a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig het door
INSTALLSECURITY aangegeven tarief, dan wel de aanbieding. Alle prijzen zijn in
Euro’s.
4.b. Kostprijsverhogingen die na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het
overeengekomen tijdstip van af- of oplevering zijn ontstaan kunnen aan de opdrachtgever
worden doorberekend. Prijsverhogingen die voortvloeien uit vorenvermelde oorzaak
geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.d. Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door INSTALLSECURITY op verzoek
van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is
verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties,
eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.
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4.e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
Artikel 5: ANNULERINGEN
5.a. Behoudens wanneer dit schriftelijk met INSTALLSECURITY is overeengekomen
kunnen orders c.q. opdrachten niet worden geannuleerd.
5.b. Indien, in het vorenvermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever
INSTALLSECURITY van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te
stellen en is hij gehouden aan INSTALLSECURITY alle met het oog op de uitvoering
gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden, alles
onverminderd het recht van INSTALLSECURITY op vergoeding wegens winstderving,
zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
6.a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn
vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor INSTALLSECURITY zijn de
producten te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijdingen van de
leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
6.b. Overschrijding van de leveringstermijn die overeenkomstig deze voorwaarden niet
aan INSTALLSECURITY kan worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.c. Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de producten zijn opgeslagen. Het
risico gaat derhalve steeds op de opdrachtgever over op het moment dat de producten het
magazijn verlaten. INSTALLSECURITY is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe
ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport.
6.d. Indien de opdrachtgever de producten voor of op het overeengekomen tijdstip van
levering niet in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico zijner
beschikking gehouden.
6.e. INSTALLSECURITY behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren.

Artikel 7: RECLAMEREN
7.a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten c.q. de
uitvoering van het werk, de producten c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken
en bij aanwezigheid daarvan, INSTALLSECURITY terstond schriftelijk op de hoogte te
brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q.
oplevering INSTALLSECURITY schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waarin het product is geleverd c.q. het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder
recht van reclame.
7.b. Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de producten c.q. werkzaamheden
waarover hij zich beklaagt de door INSTALLSECURITY geleverde producten c.q. de
door INSTALLSECURITY uitgevoerde werkzaamheden betreffen.
7.c. INSTALLSECURITY dient terstond in staat te worden gesteld een beroep op het
recht van reclame te controleren. Indien een reclamering naar haar oordeel juist is, zal zij
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te harer keuze een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van
de geleverde producten c.q. diensten, hetzij de geleverde producten kosteloos vervangen
na teruglevering daarvan in de originele toestand, dan wel zorg dragen voor een adequate
oplossing in overleg met de opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot verdere
aansprakelijkheid dan tot het bedrag van de factuurwaarde. INSTALLSECURITY is niet
tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.
7.d. Reclamering geeft de opdrachtgever geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na
te laten of uit te stellen.
Artikel 8: BETALING
8.a. De vorderingen van INSTALLSECURITY dienen te worden beschouwd als
brengschulden van de opdrachtgever.
8.b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening ten kantore van
INSTALLSECURITY of op een door INSTALLSECURITY aan te wijzen bank- of
girorekening.
8.c. Onverminderd het recht van retentie, zal het INSTALLSECURITY bij het uitvoeren
van een opdracht c.q. order die een bedrag van € 2.500,- te boven gaat, vrij staan
voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever in de vorm van vooruitbetaling,
alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan.
8.d. Indien de opdrachtgever de vordering van INSTALLSECURITY niet binnen 14
dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt,
wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft INSTALLSECURITY zonder
enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per
maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende
op die van de factuurdatum.
8.e. INSTALLSECURITY is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, door de nietbetaling
veroorzaakt te vorderen.
8.f. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op 15% van de som van hoofdsom plus
rente aangevuld met bureaukosten, met een minimum van € 25,--. Uit het enkele feit dat
INSTALLSECURITY de incasso van een vordering uitbesteedt aan een derde volgt de
grootte en gehoudenheid tot betaling van deze kosten.
8.g. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een
week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij
INSTALLSECURITY, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te
gaan.

Artikel 9. EIGENDOMSRECHTEN
De Software en de Documentatie worden beschermd door intellectuele
eigendomsrechten. INSTALLSECURITY bezit en behoudt alle rechten, aanspraken en
belangen in en met betrekking tot de Software en de Documentatie, waaronder alle hierop
rustende auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten. Door uw bezit, installatie of gebruik van de Software of Documentatie
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wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht of aanspraak daarop met betrekking tot de
Software of de Documentatie aan u overgedragen en u verkrijgt met betrekking tot de
Software en Documentatie uitsluitend de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst
worden vermeld. Alle kopieën van de Software en Documentatie die op grond van de
onderhavige Overeenkomst zijn of worden gemaakt, zijn onderworpen aan de bepalingen
van deze Overeenkomst en dienen dezelfde eigendomsvermeldingen als de
oorspronkelijke Software en Documentatie te bevatten.

Artikel 10: RETENTIERECHT
Onverminderd het wettelijke retentierecht is INSTALLSECURITY gerechtigd enig goed
van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te
houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen INSTALLSECURITY uit welk
hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van
die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft
INSTALLSECURITY ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.a. INSTALLSECURITY is niet aansprakelijk voor kosten, interesten en schaden die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
C. Onoordeelkundig gebruik van de door INSTALLSECURITY geleverde producten;
D. Het verstrekken door opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.
11.b. INSTALLSECURITY is slechts aansprakelijk voor schade aan het materiaal en
materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden,
voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of van hen, die door
INSTALLSECURITY te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.
11.c. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
11.d. INSTALLSECURITY zal nimmer gehouden zijn geleden vertragings-, bedrijfsen/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
11.e. INSTALLSECURITY is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, verlies of diefstal
met betrekking tot goederen van opdrachtgever of derden, die INSTALLSECURITY
onder zich heeft.

Artikel 12: GARANTIEBEPALINGEN
12.a. Beperkte garantie. INSTALLSECURITY garandeert dat gedurende een periode van
zestig (60) dagen na de oorspronkelijke aanschafdatum de media (bijv. de CD/DVD’s),
waarop de Software en/of Documentatie is opgeslagen, vrij zullen zijn van gebreken in
materiaal en vakmanschap.
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12.b. Rechtsmiddelen van de klant. In geval van een inbreuk op de bovenvermelde
garantie is INSTALLSECURITY uitsluitend gehouden tot, en bestaat uw enige recht uit,
zulks ter keuze van INSTALLSECURITY, vervanging van de defecte media waarop de
Software en/of Documentatie is opgeslagen. U dient de defecte media voor eigen
rekening en samen met een kopie van de aanschafbon aan INSTALLSECURITY te
retourneren. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als het defect is veroorzaakt
door een ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Eventuele vervangende media
worden gegarandeerd voor het restant van de oorspronkelijke garantieperiode. Buiten het
Koninkrijk der Nederlanden is deze remedie niet beschikbaar voorzover
INSTALLSECURITY onderworpen is aan beperkingen op grond van de
exportbepalingen van het Koninkrijk der Nederlanden.
12.c. Uitsluiting van Garantie. Afgezien van de bovengenoemde beperkte garantie
worden de Producten geleverd in de staat waarin deze zich bevinden (“as is”). Voorzover
toegestaan onder het toepasselijk recht verstrekt INSTALLSECURITY terzake van de
Producten geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie dan wel ondersteuning. U
draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de selectie van de Producten voor het bereiken
van de door u beoogde resultaten, evenals voor de installatie en het gebruik van de
Producten, alsook voor de resultaten die met de Producten worden behaald. Zonder af te
doen aan de voorgaande bepalingen, garandeert INSTALLSECURITY niet dat de
Producten vrij van fouten, onderbrekingen of andere storingen zullen zijn, noch dat de
Producten aan uw vereisten zullen voldoen. De voorgaande bepalingen zijn afdwingbaar
in de mate toegestaan onder het toepasselijk recht.

Artikel 13: OPSCHORTING EN ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting,
welke voor hem uit deze of uit enige ander met INSTALLSECURITY gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede het geval van (aanvraag tot) faillissement of
surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft INSTALLSECURITY het
recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te
harer keuze zonder dat INSTALLSECURITY tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke
vordering welke INSTALLSECURITY ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt,
dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14: AFWIJKENDE VOORWAARDEN
14.a. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden
voorkomen, welke in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen deze niet
worden erkend, tenzij zij door INSTALLSECURITY uitdrukkelijk schriftelijk zijn
geaccepteerd.
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14.b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme
inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen de voorwaarden van
INSTALLSECURITY prevaleren.
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Artikel 15: AFSPRAKEN
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
INSTALLSECURITY binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een
schriftelijke volmacht.

Artikel 16: UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
Opdrachtgever machtigt INSTALLSECURITY om de opdracht door een door haar aan te
wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren.
INSTALLSECURITY is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden
van derden, tenzij opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde niet zorgvuldig is
geweest. INSTALLSECURITY is namens opdrachtgever gemachtigd
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

Artikel 17: OVERMACHT
17.a. Indien INSTALLSECURITY door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst
uit te voeren, heeft INSTALLSECURITY onverminderd de haar verder toekomende
rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op
te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
17.b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan. oorlog, burgeroorlog,
oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen,
blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende
temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, exportof importverboden, weigering export- of importvergunningen te verstrekken,
verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen, wanprestatie of het anderszins
uitblijven van prestaties van toeleveranciers van INSTALLSECURITY alsmede elke
andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of
verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan INSTALLSECURITY kan worden
tegengeworpen.
Artikel 18: VERZEKERING
18.a. De opdrachtgever kan INSTALLSECURITY verzoeken voor zijn rekening een
verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke INSTALLSECURITY niet
aansprakelijk is. INSTALLSECURITY is echter slechts gehouden een verzekering af te
sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover INSTALLSECURITY
zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
18.b. Indien de opdrachtgever aan INSTALLSECURITY heeft opgedragen een zodanige
dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en INSTALLSECURITY heeft deze
opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden,
die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem
gegeven opdracht.
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Artikel 19: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
19.a. Onder levering van software wordt in deze voorwaarden verstaan het door
INSTALLSECURITY toekennen van een niet-exclusief, gebruiksrecht aan
opdrachtgever. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
INSTALLSECURITY is opdrachtgever niet toegestaan dit gebruiksrecht over te dragen
aan een derde.
19.b. Opdrachtgever erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door
INSTALLSECURITY geleverde Software en/of Documentatie, inclusief eventuele op
verzoek van opdrachtgever door INSTALLSECURITY aangebrachte wijzigingen daarin,
uitsluitend toekomen aan INSTALLSECURITY danwel diens licentiegevers of
toeleveranciers.
19.c. Opdrachtgever erkent dat de door INSTALLSECURITY geleverde Software en/of
Documentatie auteursrechtelijk beschermd is en zal deze rechten respecteren.
19.d. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming
van INSTALLSECURITY, om de door INSTALLSECURITY ontworpen c.q.
ontwikkelde Software en/of Documentatie te verhuren of op andere wijze door derden te
laten gebruiken. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijk toestemming van INSTALLSECURITY de door INSTALLSECURITY
ontwikkelde Software en/of Documentatie te kopiëren, te veranderen of te reproduceren.
Het maken van één reservekopie van de Software en/of Documentatie door
opdrachtgever is toegestaan, mits deze uitsluitend wordt gebruikt ter bescherming tegen
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Opdrachtgever zal dezelfde verplichtingen
opleggen aan tussenpersonen en/of afnemers.
19.e. INSTALLSECURITY kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn onder
art. 19 d. bedoelde toestemming. het betalen van een geldelijke vergoeding daarin
inbegrepen.
19.f. U mag de Software en/of Documentatie dus niet, tegen vergoeding of anderszins,
verkopen, leasen, licentiëren, verhuren, uitlenen of anderszins overdragen. U zult de
resultaten van enige vergelijkende test (“benchmark test”) die u met betrekking tot de
Software verricht niet aan derden openbaren zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van INSTALLSECURITY. U stemt ermee in dat u aan geen enkele derde
(behalve aan derden met wie u een overeenkomst bent aangegaan waarin net zulke
restrictieve voorwaarden omtrent niet openbaarmaking van de Software zijn opgenomen
als hierin staan vermeld) het gebruik van de Software in welke vorm dan ook zult
toestaan en dat u zich alle redelijke inspanningen zal getroosten om te waarborgen dat
geen onbehoorlijke of niet-toegestane gebruik van de Software wordt gemaakt. U mag
derden niet op basis van een timesharing-, servicebureau- of ander arrangement van het
gebruik of de functionaliteit van de Software laten meeprofiteren, behalve voorzover een
dergelijk gebruik in de toepasselijke prijslijst, inkooporder of productverpakking voor de
Producten wordt toegestaan. U mag geen van de rechten die u onder deze Overeenkomst
zijn verleend, overdragen. U mag de Software en/of Documentatie niet reverse
engineeren, decompileren of disassembleren, wijzigen, behalve indien en voorzover het
toepasselijk recht een dergelijke beperking uitdrukkelijk verbiedt. Het is niet toegestaan
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de Software en/of Documentatie of delen hiervan te wijzigen of op basis van de Software
en/of Documentatie of delen daarvan afgeleide werken te creëren. U mag de Software
en/of Documentatie niet kopiëren, behalve voorzover zulks in artikel 1 van deze
Overeenkomst uitdrukkelijk wordt toegestaan. U mag geen van de
eigendomsvermeldingen of labels in of op de Software en/of Documentatie verwijderen,
verdekken of beschadigen. INSTALLSECURITY behoudt zich alle rechten voor die niet
uitdrukkelijk in de onderhavige Overeenkomst worden vermeld.
19.g. Ingeval van schending van het auteursrecht door de opdrachtgever terzake van de
door INSTALLSECURITY ontworpen c.q. ontwikkelde Software en/of Documentatie zal
een boete verschuldigd zijn aan INSTALLSECURITY van € 25.000,-- per overtreding,
onverminderd het recht van INSTALLSECURITY op volledige schadevergoeding.
Artikel 20: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
20.a. Op deze voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
20.b. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar
zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid
van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door
regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid
blootstaan.
20.c. Alle geschillen tussen partijen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de
Rechtbank te Den Bosch, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.
Artikel 21: EXPORTBEPALINGEN
U bent ervan op de hoogte gesteld dat de Software onderworpen is aan
exportregeluringen van het Koninkrijk de Nederlanden. U zult de Software, direct noch
indirect, exporteren, importeren of doorvoeren in strijd met het recht van het Koninkrijk
der Nederlanden of ander toepasselijk recht, noch anderen, zoals agenten of andere derde
partijen, familietrek bij een dergelijke export, import of doorvoer. U verklaart en staat
ervoor in dat uw exportprivileges niet zijn opgeschort, ingetrokken of geweigerd, of door
enig ander overheidsbureau. U stemt ermee in de Software niet te zullen gebruiken of
over te dragen voor eindgebruik met betrekking tot militaire, nucleaire, chemische of
biologische wapens of rakettechnologie. Zelfs niet met autorisatie van de overheid van
het Koninkrijk der Nederlanden, ingevolge een regulering of specifieke vergunning.
Voorts erkent u dat de Software is onderworpen aan de regels met betrekking tot
exportcontrole in de Europese Unie en verklaart u en stemt u ermee in dat de Software
niet voor enig ander gebruik zal worden aangewend dan voor civiele (niet-militaire)
doeleinden. U en INSTALLSECURITY komen overeen met elkaar samen te zullen
werken met betrekking tot het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen of
toestemmingen, maar u erkent dat het uw eindverantwoordelijkheid is om alle export- en
importregels in acht te nemen en dat INSTALLSECURITY geen verdere
verantwoordelijkheid draagt na de oorspronkelijke levering aan u in het oorspronkelijke
land van aanschaf.

Patrick Verhees

Page 10

1/15/2013

InstallSecurity VOORWAARDEN
Artikel 22: HOGE RISICO ACTIVITEITEN
De Producten zijn niet foutbestendig en zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in
risico- omgevingen die foutloze prestaties vereisen, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot de bediening van nucleaire installaties, in luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, bij de luchtverkeerscontrole, bij wapensystemen, bij machines
die vitale lichaamsfuncties instandhouden, of bij andere toepassingen waarbij het falen
van de Producten rechtstreeks kan leiden tot de dood, lichamelijk letsel, ernstige fysieke
of materiële schade (samen aangeduid als “Hoge Risico Activiteiten”).
INSTALLSECURITY wijst elke uitdrukkelijke of impliciete garantie van geschiktheid
voor Hoge Risico Activiteiten af.
Artikel 23: AUDIT
INSTALLSECURITY behoudt zich het recht voor periodiek controles (een “audit”) bij u
te houden om te verifiëren dat u alle bepalingen van deze Overeenkomst in acht neemt.
Gedurende normale werkuren en na voorafgaande schriftelijke kennisgeving kan
INSTALLSECURITY u bezoeken en zult u alle gegevens met betrekking tot de
Producten aan INSTALLSECURITY of aan de vertegenwoordigers van
INSTALLSECURITY beschikbaar stellen. De kosten van een dergelijke audit zullen
uitsluitend door INSTALLSECURITY worden gedragen, tenzij uit een audit blijkt dat
sprake is van een onderbetaling of van een aan INSTALLSECURITY verschuldigd
bedrag van meer dan vijf procent (5%) van de initiële licentievergoeding voor de
Producten of dat u de Producten gebruikt op niet-toegestane wijze, in welke gevallen u de
kosten van de audit zult betalen.
Artikel 24: DIVERSE
Deze Overeenkomst geeft alle rechten weer van de gebruiker van de Producten en vormt
de volledige overeenkomst tussen de partijen. Deze Overeenkomst vervangt alle andere
afspraken en mededelingen met betrekking tot de Producten. Deze overeenkomst mag
uitsluitend worden gewijzigd door een schriftelijk addendum uitgevaardigd door een
terzake bevoegde vertegenwoordiger van INSTALLSECURITY. Van geen van de
bepalingen in deze Overeenkomst wordt geacht afstand te zijn gedaan, tenzij een
dergelijke afstandneming blijkt uit een schriftelijke en door INSTALLSECURITY of een
bevoegde vertegenwoordiger van INSTALLSECURITY ondertekende verklaring. Als
een bepaling van deze Overeenkomst nietig wordt bevonden of wordt vernietigd, zullen
de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. Beide partijen
gaan ermee akkoord en bevestigen dat, overeenkomstig hun wens, deze Overeenkomst
slechts in de Nederlandse taal is opgesteld.
Artikel 25: CONTACT MET INSTALLSECURITY
Als u vragen heeft met betrekking tot de onderhavige voorwaarden en bepalingen of om
een andere reden met INSTALLSECURITY in contact wilt treden, kunt u ons e-mailen
via info@installsecurity.nl.
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