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In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Programma: het door Van Beek Ingenieurs aan Gebruiker in licentie gegeven computerprogramma met de naam “Erbis”, incl.
bijbehorende gebruikersdocumentatie.
Gebruiker: de organisatie, instelling of persoon aan wie Van Beek Ingenieurs een licentie heeft verstrekt voor het gebruik van
het Programma.
Overeenkomst: de tussen van Beek en Gebruiker gesloten overeenkomst waaronder Gebruiker door Van Beek Ingenieurs een
licentie tot gebruik van het Programma is verstrekt.
Het Programma is eigendom van Van Beek Ingenieurs en wordt beschermd door het Auteursrecht. Op de Overeenkomst en de
daaronder verstrekte gebruikslicenties voor het Programma zijn deze licentievoorwaarden van toepassing. Gebruiker is enkel
gerechtigd het Programma te gebruiken binnen de gebruiksgrenzen als aangegeven in de Overeenkomst en op voorwaarde dat
Gebruiker de daarvoor overeengekomen vergoedingen heeft betaald. Gebruiker heeft verder enkel het recht het Programma te
gebruiken onder de navolgende voorwaarden:
1. Het Programma mag slechts ten behoeve van één set van meetpunten worden gebruikt. Het aantal meetpunten
waarvoor Gebruiker het Programma gebruikt, mag de overeengekomen licentiegrootte waarvoor de overeengekomen
vergoedingen zijn betaald niet overschrijden.
2. Het Programma mag alleen worden ingezet voor energiemonitoring ten behoeve van de eigen organisatie van
Gebruiker.
3. Het Programma mag niet aan derden worden verkocht, verhuurd of geleased en mag door Gebruiker niet ten bate
van derden worden gebruikt.
4. Het Programma, de licentie tot gebruik daarvan en/of de Overeenkomst mag niet aan derden worden overgedragen of
ter beschikking gesteld.
5. Het programma mag niet worden ontmanteld, gedecompileerd, gedisassembleerd, tot zijn source code worden
teruggebracht of op enige andere wijze worden gemodificeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Beek Ingenieurs. Gebruiker wordt enkel een gebruiksrecht verschaft voor de gecompileerde versie van het
Programma, exclusief de source code.
6. Gebruiker mag voor zichzelf reservekopieën (back-ups) maken van de aangeleverde cd’s.
7. In de bovenstaande gebruiksbeperkingen vallen onder het begrip “derden” ook groeps- of dochter ondernemingen
van gebruiker, tenzij in de Overeenkomst expliciet is aangegeven dat Gebruiker het Programma mede ten bate van
die dochter en of groepsmaatschappijen mag gebruiken.
Van Beek Ingenieurs garandeert dat het Programma in hoofdlijnen functioneert als beschreven in de bijbehorende
gebruikersdocumentatie voor een periode van een jaar na de ter beschikkingstelling van de betreffende versie van het
Programma aan Gebruiker. Indien Gebruiker tijdens deze garantieperiode een materieel gebrek in het Programma ontdekt en
dit schriftelijk aan Van Beek Ingenieurs meldt en Van Beek Ingenieurs niet in staat is dit gebrek binnen 90 dagen te verhelpen,
dan is Gebruiker gerechtigd de licentie voor het Programma te beëindigen waarbij Van Beek Ingenieurs de betaalde
licentievergoedingen voor het Programma zal terugbetalen. Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij geen andere aanspraken kan
maken dan op de terugbetaling van de betaalde licentievergoedingen voor het Programma. Deze garantie geldt niet indien het
gebrek wordt veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, het niet in achtnemen van de aanwijzingen in de combinatie van het
Programma met producten of software van derden, het niet instaleren van de laatste versie van het Programma en/of updates
van het Programma welke Van Beek Ingenieurs beschikbaar heeft gemaakt aan Gebruiker.
Het Programma is uitgebreid getest en in de praktijk beproefd. Daardoor is de kans op aanwezigheid van fouten beperkt. Toch
kan er onverhoopt in een bewerking en/of berekening een fout optreden en kan foutloze of storingsvrije werking niet worden
gegarandeerd. Van Beek Ingenieurs kan onder geen enkele voorwaarde noch door de Gebruiker, noch door een derde
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, gevolgschade en het verlies van gegevens daarbij inbegrepen, welke
voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het Programma.
De voor het gebruik van het Programma overeengekomen licentievergoedingen omvatten geen met betrekking daartoe door
Van Beek Ingenieurs te leveren implementatie-, helpdesk-, advies-, onderhouds- of andere diensten met betrekking tot het
Programma, tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is in de Overeenkomst. Indien onder de Overeenkomst het leveren
van diensten door van Beek samen of met betrekking tot het Programma overeengekomen is, dan zijn op die diensten niet deze
licentievoorwaarden van toepassing, maar de “Nieuwe Regeling 2011” voorwaarden van NL Ingenieurs, de Branchevereniging
van advies-, management- en ingenieursbureaus (als ook gepubliceerd op de website www.vanbeek.com), tenzij de
toepasselijkheid van andere of aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen is in de Overeenkomst.
Gebruiker kan mogelijk met het Programma persoonsgegevens verwerken. Gebruiker is er zelf volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor om te borgen dat: (i) Gebruiker gerechtigd is de betreffende persoonsgegevens te verwerken middels het
Programma, (ii) dat daarbij aan alle wettelijke eisen wordt voldaan, met inbegrip van beveiligingseisen ten aanzien van de te
verwerken gegevens; en (iii) alle voor de verwerking eventueel benodigde toestemmingen van de betreffende personen zijn
verkregen.
Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Geschillen ter zake van de Overeenkomst en deze voorwaarden zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 maart 2016 bij de K.v.K. te Arnhem onder nummer 09050918.

