BASISONLINEVOORWAARDEN VOOR SOFTWARE

U moet deze Onlinevoorwaarden voor de Software
(“Onlinelicentievoorwaarden”) samen lezen met
eventuele bijkomende voorwaarden en condities die
verband houden met Software in de overeenkomst
tussen U en HDS (“Overeenkomst”). Indien er een
onverenigbaarheid
is
tussen
deze
Onlinelicentievoorwaarden en de Overeenkomst,
dan hebben deze Onlinelicentievoorwaarden de
overhand. Woorden met een hoofdletter hebben
dezelfde betekenis als bepaald in de Overeenkomst
en in deze Onlinelicentievoorwaarden.
1. Toekenning van een licentie
Behalve indien expliciet anders vermeld kent HDS U een
persoonlijke, niet overdraagbare, niet-exclusieve licentie
toe:
(a) om de Software te gebruiken enkel in de HDSApparatuur waarin ze wordt geleverd, om de
Apparatuur te doen werken;
(b) om de Software enkel voor uw interne zakelijke
behoeften te gebruiken en afhankelijk van de
beperkingen bepaald die bij de Apparatuur die in
verband met de Software wordt gebruikt. Voor
Software op basis van capaciteit zult u de Software
Gebruiken tot de vermelde capaciteit aangekocht met
de relevantie apparatuur, het relevante netwerk, het
relevante apparaat of de relevante CPU. Indien u de
capaciteit wenst te overschrijden, moet u HDS eerst
een extra licentievergoeding betalen; en
(c) als u een Werkproduct ontvangt volgens een
Werkverklaring, om het Werkproduct enkel voor uw
internen zakelijke doeleinden te Gebruiken, te
recproduceren, te kopiëren en tentoon te stellen. U
ontvangt geen eigendomsrechten voor Software of
Werkproducten of Onderhoudsmateriaal conform de
Overeenkomst of deze Onlinelicentievoorwaarden en u
krijgt
geen
rechten
om
de
Software,
de
Werkproducten of het Onderhoudsmateriaal in
sublicentie te geven.
De Software mag enkel worden gebruikt zoals
beschikbaar gesteld: ofwel in objectcodevorm die door
machines kan worden gelezen, ofwel in een vorm
gecomprimeerd door machines, en de bijbehorende
Documentatie mag enkel in gedrukte of in elektronische
vorm worden gebruikt.
2. Software van Derden
Het is mogelijk dat voor Software van Derden
afzonderlijke licenties gelden die rechtstreeks tussen U en
de derde-licentiegever worden afgesloten (of in bepaalde
gevallen tussen U en HDS als licentiegever van de
Software van Derden). Zulke licenties kunnen shrink-wrap
of click-wrap licenties zijn en HDS zal ze U op verzoek
doorgeven. U hebt geen verhaal tegen HDS tenzij HDS de
vermelde licentiegever is en dan enkel in de mate
vermeld in de licentie. U bent ervoor verantwoordelijk om
te doen wat nodig is of vereist wordt door de derdelicentiegever om de licenties en de bijbehorende
voorwaarden te doen gelden (bv. registratie online).
Tenzij anders vermeld in deze Onlinelicentievoorwaarden
of in de licentie van de derde partij of tenzij aangeboden
volgens een onderhoudscontract, zal HDS geen
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ondersteuning bieden voor Software van Derden en zal
HDS U geen IP-garantie bieden, ook niet in de IPgarantie in de Overeenkomst, voor de Software van
Derden. Sommige Software waarvoor U een licentie
krijgt, bevat Open-Source-Software en U kunt een
volledige lijst van deze licenties raadplegen op de
website die staat vermeld in de definitie van OpenSource-Licenties in Paragraaf 9. Het is Uw
verantwoordelijkheid om die Open-Source-Licenties te
lezen en om U eraan te houden. Door deze
Onlinelicentievoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt U
ook de voorwaarden en condities van de licenties die
van toepassing zijn op Software van Derden (met
inbegrip van eventuele Open-Source-Software) die in
de Software inbegrepen zit. Indien de Software
bepaalde software bevat waarvoor een licentie werd
verleend conform de GNU General Public License of
andere vergelijkbare Open-Source-Software met een
licentie waarbij de licentiegever verplicht wordt om de
broncode openbaar te maken (“GPL-Software”) en de
relevante broncode zit niet bij de Software, dan kunt U
een kopie van de broncode die van toepassing is voor
de GPL-Software ontvangen door (a) te verzoeken dat
de open broncode door HDS naar U wordt verzonden
per post of (b) door de open broncode te downloaden
door de koppelingen te volgen op de website vermeld
in de definitie van Open-Source-Licenties in paragraaf
9.
3. Beperkingen op het Gebruik
Behalve in de mate dat deze beperkingen worden
verboden door de geldende wetten of in de
voorwaarden van een eventuele Open-Source-Licentie,
mag U het volgende niet doen en mag U andere niet
toestaan om het volgende te doen: (a) de Software
gebruiken om vergelijkende of concurrerende analyses
uit te voeren, met inbegrip van benchmarking; (b) de
broncode van de Software nabouwen, ontleden,
opnieuw samen te stellen, te reduceren tot een vorm
die door mensen kan worden gelezen of de broncode
van de Software op een andere manier te openen; (c)
de Software in sublicentie geven, verhuren, leasen,
wijzigen, uitbreiden, aanvullen of er afgeleide werken
mee creëren; (d) de Software kopiëren op een andere
manier dan expliciet toegestaan; (e) de vermeldingen
van eigendomsrechten op of in de Software
verwijderen of op een andere manier vervalsen; of (f)
de Software gebruiken of het gebruik ervan toestaan
om services te verlenen voor derden, ongeacht of het
gaan om een servicebureau of op basis van
timesharing of anders, zonder expliciete schriftelijke
toestemming van HDS.
4. Toegelaten kopieën
HDS zal u één exemplaar van de media en de
documentatie van de Software bezorgen.
Voor
Software die in licentie werd gegeven met een
bedrijfslicentie verleent HDS U het recht om kopieën
te maken van de Software, maar enkel voor uw eigen
interne gebruik, binnen de reikwijdte van de
bedrijfslicentie. U mag ook één kopie maken van
back-upexemplaren of archiefexemplaren van de
Software, maar enkel voor uw eigen interne gebruik.
Op alle gemaakte kopieën moet u alle vermeldingen
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in verband met eigendomsrechten en copyright kopiëren
die op of in de Software staan.
5. Overdracht van Software
Behalve in zoverre anders vermeld in een eventuele
Open-Source-Licentie die van toepassing is, mag u de
Software niet op een andere persoon of een andere
identiteit overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van HDS. U mag de Besturingssoftware
enkel overdragen op een derde partij (“cessionaris”)
samen met de bijbehorende HDS-Apparatuur, maar U
moet ervoor zorgen dat de cessionaris instemt met de
voorwaarden van deze Onlinelicentievoorwaarden en de
relevantie licentievoorwaarden. De Besturingssoftware
wordt aan de cessionaris aangeboden zoals ze is, zonder
uitbreiding van eventuele bestaande garantie- of
ondersteuningsregelingen.
Wanneer
de
overdracht
gebeurd
is,
moet
u
alle
kopieën
van
de
Besturingssoftware die in Uw bezit zijn of waarover U
controle heeft, verwijderen en vernietigen. U moet ook
alle Software verwijderen van eventuele media waarop
de Software staat opgeslagen voordat u zich ontdoet van
die media.

6.

Plaats waar de Software zich bevindt

Indien de Apparatuur waarop U de Software mag
gebruiken tijdelijk buiten gebruik is, dan mag U de
Software op een ander computersysteem in dezelfde
bedrijfsgebouwen
zetten
en
Gebruiken
tot
de
oorspronkelijke Apparatuur weer werkt. Anders moet U
altijd de voorafgaande schriftelijke toestemming van
HDS vragen voordat u de Apparatuur waarop de
Software moet worden gebruikt of de plaats van die
Apparatuur wijzigt.
7.

Verificatierechten

HDS of een onafhankelijke controleur mag, na een
redelijke termijn van aankondiging aan Uzelf, uw
gegevens en systemen onderzoeken en controleren om
na te gaan of u de softwarelicenties die van toepassing
zijn, respecteert. De controle zal worden uitgevoerd
tijdens de normale werkuren en op zo'n manier dat uw
zakelijke activiteiten er niet door worden gehinderd.
Indien uit de controle blijkt dat u meer kopieën van de
Software gebruikt dan is toegestaan in uw licenties die
van toepassing zijn, dan zal HDS U bijkomende
gebruiksvergoedingen aanrekenen.
8. Beëindiging van Licenties
Uw licentie voor de Software wordt beëindigd: (i)
wanneer die Software wordt vervangen door een
upgrade, een revisie of vervangende Software; (ii)
wanneer de termijn van de licentie afloopt, indien die
expliciet wordt vermeld; (iii) indien U een inbreuk pleegt
op deze Onlinelicentievoorwaarden, licenties van
Software van Derden of de Overeenkomst.
9.

Definities

Open-Source-Licentie:
De Licenties die van
toepassing zijn op Open-Source-Software opgesomd op
www.hds.com/corporate/legal/index.html.
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Open-Source-Software: Software van Derden die
eventueel beschikbaar is zonder aanrekening van een
vergoeding voor het gebruik, de wijziging of de
distributie ervan, en over het algemeen in licentie
gegeven conform de GNU General Public Licence,
Lesser General Public License, Apache of andere
open-source-softwarelicenties.
Software van Derden: Software in licentie gegeven
aan HDS voor rechtstreekse of onrechtstreekse
verdeling aan eindgebruikers. Indien Software van
Derden die niet in sublicentie wordt gegeven conform
deze voorwaarden Open-Source-Software bevat, dan
moet u voor die voorwaarden terugverwijzen naar die
licentie die van toepassing is.

