ONLINE VOORWAARDEN BASIS SOFTWARE

U dient deze Online voorwaarden Basis Software
(“Online Licentievoorwaarden”) in samenhang te
lezen met verdere voor Software relevante
bepalingen en voorwaarden in de overeenkomst
tussen U en HDS (“Overeenkomst”).
Bij
tegenstrijdigheid
tussen
deze
Online
Licentievoorwaarden en de Overeenkomst zijn deze
Online Licentievoorwaarden leidend. Termen met
een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als
gedefinieerd in de Overeenkomst en deze Online
Licentievoorwaarden.
1. Licentieverlening
Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, verleent HDS
U een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve
licentie:
(a) om de Software uitsluitend te gebruiken op de HDS
Apparatuur waarmee deze wordt verzonden om de
Apparatuur in staat te stellen te functioneren;
(b) om de Software uitsluitend voor uw interne
bedrijfsbehoeften te gebruiken, met inachtneming van
de op de Apparatuur vermelde beperkingen die wordt
gebruikt in verband met de Software. Voor op
capaciteit gebaseerde Software zult u de Software tot
maximaal de capaciteit die is gespecificeerd op de
desbetreffende apparatuur, netwerk, apparaat of CPU
gebruiken. Indien u de capaciteit wilt overschrijden,
dient u eerst additionele licentievergoedingen aan
HDS te betalen; en
(c) indien
u
een
Werkproduct
krachtens
een
Werkverklaring is verstrekt, om het Werkproduct te
gebruiken, te reproduceren, te kopiëren en te tonen
uitsluitend
ten
behoeve
van
Uw
interne
bedrijfsdoeleinden. U verkrijgt geen eigendomsrecht
in of eigendom van enige Software of Werkproduct of
Onderhoudsmateriaal krachtens de Overeenkomst of
deze Online Licentievoorwaarden, noch verkrijgt u
enig recht de Software, het Werkproduct of het
Onderhoudsmateriaal in onderlicentie te geven.
De Software mag alleen worden gebruikt zoals verstrekt
in de vorm van machine-leesbare objectcode of in
machine-gecomprimeerde vorm en de daartoe behorende
Documentatie mag uitsluitend worden gebruikt in
gedrukte of elektronische vorm.
2. Software van Derden
Voor Software van Derden kunnen afzonderlijke licenties
tussen U en de derde-licentiegever (of in bepaalde
gevallen tussen U en HDS als licentiegever van de
Software van derden) benodigd zijn. Die licenties kunnen
in krimpfolie verpakte of doorkliklicenties zijn en HDS zal
U deze licenties op verzoek verstrekken. U zult geen
verhaal hebben op HDS, tenzij HDS de vermelde
licentiegever is en dan alleen voor zover dit bepaald is in
die licentie. U zult ervoor verantwoordelijk zijn om alles te
doen wat noodzakelijk of vereist is gesteld door de derdelicentiegever zodat de licenties en daarbij behorende
bepalingen van kracht worden (bijvoorbeeld online
registratie). Tenzij anders vermeld in deze Online
Licentievoorwaarden of in de licentie van de derde of
bepaald krachtens een onderhoudscontract, zal
HDS
geen ondersteuning verlenen voor Software van derden
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vrijwaring in de Overeenkomst, voor de Software van
Derden. Sommige aan U in licentie gegeven Software
bevat Open Source Software en U kunt zich toegang
verschaffen tot een complete lijst van deze licenties
vanaf de website waarnaar wordt verwezen in de
definitie van de Open Source Licencie i in Artikel 9. Het
is Uw verantwoordelijkheid deze Open Source Licentie
te lezen en na te leven. Door de Online
Licentievoorwaarden te accepteren, accepteert U ook
de bepalingen en voorwaarden van de licenties die van
toepassing zijn op Software van Derden (waaronder
eventuele Open Source Software) die de Software
vergezellen. Indien in de Software bepaalde software is
opgenomen die in licentie is gegeven krachtens de
GNU General Public License of andere soortgelijke
Open Source Software met een licentie die de
licentiegever
verplicht
de
broncode
openbaar
beschikbaar te stellen (“GPL Software”) en de
toepasselijke broncode was niet opgenomen in de
Software, dan kunt U een kopie van de toepasselijke
broncode voor de GPL Software verkrijgen door (a) te
verzoeken dat de open broncode U door HDS per post
toegezonden wordt of (b) de open broncode te
downloaden door de links op de website te volgen
waarnaar wordt verwezen in de definitie van de Open
Source Licentie in Artikel 9.
3. Gebruiksbeperkingen
Behalve voor zover deze beperkingen verboden zijn
door toepasselijke wetgeving of verboden zijn door de
bepalingen van een Open Source Licentie, dient U niet
en dient U een ander niet toe te staan: (a) de Software
te gebruiken om vergelijkende of concurrerende
analyses te maken, waaronder benchmarking; (b) de
broncode
van
de
Software
te
ontsleutelen,
decompileren, terugcompileren, terugbrengen tot door
mensen leesbare vorm of zich anderszins daartoe
toegang te verschaffen (c) de Software in onderlicentie
te geven, deze te verhuren, modificeren, verbeteren,
aanvullen, daarvan afgeleide werken creëren; (d) de
Software te kopiëren anders dan uitdrukkelijk
toegestaan; (e) mededelingen van eigendomsrecht op
of in de Software te verwijderen of anderszins
onbevoegd te wijzigen; of (f) de Software te gebruiken
of toe te staan dat de Software wordt gebruikt om
diensten voor derden uit te voeren, op basis van een
servicebureau of tijddeling of anderszins, zonder een
daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
HDS.
4. Toegestane Kopieën
HDS zal U één exemplaar van de media en
documentatie voor de Software verstrekken. Voor in
licentie
gegeven
Software
krachtens
een
ondernemingslicentie verleent HDS U het recht om
kopieën van de Software uitsluitend voor uw eigen
interne gebruik te maken binnen de grenzen van de
ondernemingslicentie. U mag ook één kopie van backup of archiefexemplaren van Software maken
uitsluitend voor uw eigen interne gebruik. U dient op
alle gemaakte kopieën alle op of in de Software
vervatte mededelingen betreffende eigendomrecht en
auteursrecht over te nemen.
5. Overdrachten van Software
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Behalve voor zover anders bepaald in een toepasselijke
Open Source Licentie, is het U niet toegestaan de
Software aan een andere persoon of rechtspersoon over
te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van HDS. Het is U echter toegestaan de
Besturingssoftware aan een derde (’begunstigde’) over te
dragen uitsluitend met de daarbij behorende HDS
Apparatuur, maar U dient te verzekeren dat de
begunstigde instemt met de bepalingen van deze Online
Licentievoorwaarden en de van toepassing zijnde
licentievoorwaarden. De Besturingssoftware wordt aan
de begunstigde verstrekt op basis van “zoals deze is”,
zonder uitbreiding van enige bestaande garantie- of
ondersteuningsregelingen. Wanneer de overdracht is
afgerond, dient U alle zich in Uw bezit of onder Uw
controle bevindende kopieën van de Besturingssoftware
te verwijderen en te vernietigen. U moet ook alle
Software uit alle media waarop deze is opgeslagen
verwijderen voordat U zich van de media ontdoet.
6.

Locatie van Software

Indien de Apparatuur waarop U toestemming heeft de
Software te gebruiken tijdelijk onbruikbaar wordt, mag u
de Software in een van uw andere computersystemen
laden en gebruiken die zich in hetzelfde pand bevindt,
totdat de oorspronkelijke Apparatuur bruikbaar wordt. In
elk ander geval dient U altijd de voorafgaande
schriftelijke toestemming van HDS te verkrijgen voordat
U de Apparatuur verandert waarop de Software dient te
worden gebruikt of de plaats daarvan wijzigt.
7.

Verificatierechten

HDS of haar onafhankelijke controleur kan, bij redelijke
voorafgaande
kennisgeving
aan
U,
uw
computerbestanden en systemen inspecteren en
onderzoeken om te verzekeren dat toepasselijke
softwarelicenties worden nageleefd. Het onderzoek zal
tijdens normale kantooruren worden uitgevoerd op een
wijze die uw bedrijfsactiviteiten niet overmatig verstoort.
Indien het onderzoek aantoont dat U meer exemplaren
van de Software gebruikt dan is toegestaan krachtens
uw toepasselijke licenties, zal HDS u additionele
gebruiksvergoedingen in rekening brengen.
8. Beëindiging van Licenties
Uw licentie voor de Software zal eindigen: (i) wanneer
die Software wordt vervangen door upgrade-, revisie- of
vervangende Software; (ii) wanneer de licentietermijn
afloopt, indien deze uitdrukkelijk is vermeld (iii) indien u
inbreuk maakt op deze Online Licentievoorwaarden, een
licentie voor Software van Derden of de Overeenkomst.

9.

Definities

Open Source Licentie: De op Open Source Software
van toepassing zijnde licenties die vermeld zijn op
www.hds.com/corporate/legal/index.html.
Open Source Software: Software van Derden die
beschikbaar kan zijn zonder kosten voor gebruik,
wijziging of distributie en in het algemeen in licentie
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wordt gegeven krachtens de GNU General Public
Licence, Lesser General Public License, Apache of
andere licentie voor open source software.
Software van Derden: software die aan HDS in
licentie is gegeven voor directe of indirecte distributie
aan eindgebruikers. Ter verduidelijking, indien
Software van Derden die niet door middel van deze
voorwaarden in onderlicentie is gegeven Open Source
Software bevat, dient U die toepasselijke licentie te
raadplegen voor die voorwaarden.

