Gebruiksvoorwaarden TherabPro
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en naar Nederlands recht "SoftwarePartners Zuid bv", gevestigd te Beek
(Lb.) en kantoorhoudende te Schimmert, hierna te noemen "SPZ", verleent licentierechten/gebruiksrechten op het softwarepakket
"TherabPro" aan degenen (hierna te noemen "Gebruiker") die door bestelling daarvan te kennen hebben gegeven in te stemmen met
de bepalingen van deze overeenkomst.
Dit gebruiksrecht wordt verleend door SPZ aan Gebruiker, gelijk deze ook van gene aanvaard, onder de navolgende voorwaarden.
DEFINITIES
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1.
Programmatuur: het computerprogramma/softwarepakket "TherabPro.
2.
Documentatie: door SPZ verschafte beschrijving van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, al of niet
vervat in de Programmatuur of in afzonderlijke boeken of andere gegevensdragers.
3.
Bestelformulieren: formulier(en) waarop door gebruiker wordt aangegeven dat een gebruiksrecht wordt gewenst. De
Bestelformulieren maken, na ondertekening cq. bekrachtiging door Gebruiker, deel uit van deze overeenkomst.
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
4.
De door SPZ gehanteerde Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, waarvan de meest recente versie digitaal aan
Gebruiker ter beschikking is gesteld en de inhoud daarvan door Gebruiker is aanvaard, zijn van toepassing op deze
Licentieovereenkomst. In geval van strijd tussen het bepaalde in deze Licentieovereenkomst en het terzake bepaalde in de tussen
partijen overeengekomen Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze Licentieovereenkomst.
EIGENDOMSRECHT
5.
Het eigendomsrecht alsmede alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van alle door SPZ aan Gebruiker ter
beschikking gestelde computerprogrammatuur blijven zowel voor de duur van de met Gebruiker gesloten overeenkomst als na
afloop daarvan bij SPZ. Het is SPZ toegestaan om zonder voorafgaande aankondiging en/of toestemming van Gebruiker
technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de rechten van SPZ.
6.
De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur komen uitsluitend toe
aan SPZ en/of haar licentiegevers en/of haar toeleveranciers. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke
overdracht van zodanig(e) recht(en). Gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze
rechten onthouden.
GEBRUIKKRECHT
7.
SPZ verleent aan Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Programmatuur. Het gebruiksrecht
van de Programmatuur gaat in onmiddellijk na betaling van de Programmatuur door Gebruiker.
8.
Gebruiker zal de Programmatuur of kopieën daarvan nimmer aan derden overdragen of ter beschikking stellen, hetzij om niet
hetzij onder bezwarende titel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SPZ. Deze toestemming dient
vermeld te zijn in de licentieovereenkomst.
9.
Het genoemde gebruiksrecht mag uitsluitend binnen de onderneming/praktijk van Gebruiker, ten behoeve van gebruik binnen zijn
organisatie worden gebruikt.
WIJZE VAN GEBRUIK
10. Gebruiker zal niets doen waardoor het belang dat SPZ en/of een eventuele rechthebbende derde bij de programmatuur hebben,
wordt geschaad.
11. SPZ zal niet verplicht zijn en kan daartoe evenmin verplicht worden aan Gebruiker of aan door Gebruiker aangewezen derden de
bij de programmatuur behorende broncode hetzij om niet hetzij onder bezwarende titel te tonen, over te dragen, te verhuren of ter
beschikking te stellen tenzij ten aanzien daarvan een nadere overeenkomst tussen SPZ en Gebruiker of diens vertegenwoordiger
is afgesloten.
12. Het is Gebruiker niet toegestaan enige door SPZ ter beschikking gestelde programmatuur of enig gedeelte daarvan, op welke
wijze ook vastgelegd, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te de-compileren, na te
maken, te wijzigen of te reconstrueren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SPZ.
13. Het is Gebruiker verboden de in/op de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk
karakter van de Programmatuur of enige verwijzing naar SPZ, te wijzigen of te verwijderen.
14. Het is Gebruiker verboden de Programmatuur anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij
inbegrepen.
15. Tenzij SPZ afwijkende bepalingen stelt, is het Gebruiker toegestaan voor beveiligingsdoeleinden kopieën te maken van de
programmatuur. Deze kopieën zullen door Gebruiker niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van
het eventueel onbruikbaar geworden originele materiaal.
16. Gebruiker is verplicht een back-up te maken van de databestanden in alle gevallen waarin SPZ dit kenbaar maakt en in alle
gevallen waarin het gebruiker redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de programmatuur
en de continuering van het bedrijfsproces noodzakelijk kan zijn. Bij gebreke hiervan is SPZ niet aansprakelijk voor kosten van
reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor gevolgschade of winstverlies voor Gebruiker,
waaronder begrepen schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
GARANTIE
17. SPZ zal naar beste vermogen eventuele gebreken in de Programmatuur gratis herstellen indien de Programmatuur niet aan de
schriftelijk vastgestelde specificaties, zoals vastgelegd in de Documentatie, voldoet.
18. Indien gedurende drie maanden na terbeschikkingstelling van de Programmatuur zich zodanige fouten in de door SPZ
ontwikkelde Programmatuur voordoen dat daardoor deze Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de door SPZ
verstrekte informatie in de Helpfile, zal SPZ naar vermogen deze fouten opsporen en ondervangen, zonder daarvoor kosten aan
Gebruiker in rekening te brengen, mits deze fouten reproduceerbaar zijn en mits met betrekking tot deze Programmatuur geen
wijzigingen, toevoegingen of koppelingen met computerprogrammatuur en/of apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van SPZ zijn aangebracht en mits de Programmatuur op de juiste wijze is geïnstalleerd en gebruikt.
19. SPZ verklaart dat zij geen functionaliteit in de Programmatuur heeft aangebracht die schade kan toebrengen aan de
Programmatuur zelf, andere programmatuur of data.
20. SPZ zal al het mogelijke doen om de Programmatuur virusvrij af te leveren. Dienaangaande wordt geen garantie afgegeven.
21. SPZ garandeert niet dat de Programmatuur voldoet aan de doelstellingen die Gebruiker heeft terzake de Programmatuur bij de
toepassing daarvan.
SLOTBEPALINGEN
22. Eventuele voorwaarden van Gebruiker met betrekking tot het gebruik van Programmatuur gelden slechts in zoverre deze in
overeenstemming zijn met de bepalingen van deze licentieovereenkomst.
23. Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide
partijen zijn ondertekend.

