Eindgebruikerslicentie voor Software Y







de broncode van de software te reverse engineeren of de software te
decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is
toegestaan;
de software in kopie te geven aan derden anders dan uw huisgenoten;
de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden,
middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij
bepaling van dwingend recht is toegestaan;
aanduidingen van Licentiegever X als rechthebbende op de software of delen
daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.
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1. Scope van de licentie
1.1. Licentiegever X verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Software Y ("u")
een gebruiksrecht voor deze software. Dit recht is beperkt tot het gebruik door u als
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsook uw
huisgenoten.
1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De software mag op een onbeperkt aantal
computers worden geïnstalleerd, maar alleen een geautoriseerd gebruiker (of het
geautoriseerd aantal gebruikers) mag deze installaties daadwerkelijk gebruiken.
1.3. Het is niet toegestaan:

1.4. U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter
niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met
de originele software.
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2. Intellectuele eigendom
2.1. Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en
uitbreidingen op beiden liggen bij en blijven bij Licentiegever X. U verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze
overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de
software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Tegenprestatie
3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In
de documentatie vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen.
3.2. Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd. Over
de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Licentiegever X.
4. Updates
4.1. Licentiegever X brengt periodiek updates uit die fouten herstellen of het
functioneren van de Software verbeteren.
4.2. Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig de website van Licentiegever X. Er
bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in
een door u niet geïnstalleerde update.
5. Ondersteuning

Genereer uw juridische documenten via https://shop.ictrecht.nl
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Licentiegever X en alle kopieën van Software Y in uw bezit wist. De ontvangende partij
moet zich naar Licentiegever X committeren aan het bepaalde in deze overeenkomst.

Genereer uw juridische documenten via https://shop.ictrecht.nl

