Algemene Voorwaarden Licentieovereenkomst Statica 6.0

Artikel 1 Definities/omschrijvingen
1. Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform, hierna te noemen “VNK”: de licentiegever van Statica 6.0;
2. De licentiehouder: een natuurlijke of rechtspersoon, die het gebruiksrecht toekomt, middels de licentie- overeenkomst, op
Statica 6.0;
3. De overeenkomst: de licentieovereenkomst die wordt gesloten tussen VNK en de licentiehouder met daarin vervat de
wederzijdse rechten en verplichtingen inzake het gebruiksrecht van Statica 6.0;
4. De licentie: het gebruiksrecht van Statica 6.0 dat toekomt aan de licentiehouder;
5. Statica 6.0: het door VNK beschikbaar gestelde rekenprogramma;
6. Hulppersoon: een partij die betrokken is bij of meegeholpen heeft aan de totstandkoming van Statica 6.0.
Artikel 2 Duur
De overeenkomst eindigt op het moment dat Statica 6.0 niet meer beschikbaar is via VNK of door opzegging van de
licentieovereenkomst.
Artikel 3 Onderwerp van de overeenkomst
1. VNK verleent de licentiehouder onder de voorwaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden de
licentie.
2. De licentiehouder verkrijgt onder de licentie de volgende rechten:
a. het recht om Statica 6.0 te gebruiken;
b. het recht op verbeteringen van Statica 6.0.
3. De licentie is geldig voor het bedrijf zoals aangemeld en geregistreerd bij VNK. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen
is een licentie geldig per vestiging/locatie. Het aantal licenties/de toegang per locatie is niet gelimiteerd.
4. De licentiehouder mag Statica 6.0 uitsluitend gebruiken voor het maken van controle berekeningen voor
kalkzandsteenconstructies.
Artikel 4 Vergoeding
De in de overeenkomst vermelde eenmalige vergoeding is vermeld in euro’s exclusief BTW.
Artikel 5 Betalingen
1. Alle betalingen door de licentiehouder moeten geschieden binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde
datum.
2. Facturering geschiedt bij aanschaf van de overeenkomst, waarbij volledige betaling dient plaats te vinden van de
overeengekomen vergoeding.
3. Inzake de wijze van facturering geldt dat VNK de licentiehouder schriftelijk factureert via de post;
4. Inzake nakoming van betalingen geldt het volgende:
a. een betaling geschiedt zonder enige korting, aftrek of verrekening, tenzij anders aangegeven door VNK;
b. elke tekortkoming ten aanzien van de betaling door de licentiehouder aan VNK, is het verschuldigde bedrag direct
opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling;
c. eventuele aan een betaling verbonden kosten (in en buiten rechte) zijn voor rekening van de licentiehouder
vermeerderd met een bedrag gelijk aan de wettelijke rente.
Artikel 6 Beschikbaarheid, support en onderhoud
1. VNK zal zich inspannen om Statica 6.0 tot de volgende volledige herziening van het programma beschikbaar te
houden.
2. Voor het gebruik van Statica 6.0 heeft VNK een helpdesk, waarvan de licentiehouder gebruik kan maken.
3. Statica 6.0 zal door VNK worden onderhouden tot het moment dat een volgende volledige herziening van het
programma verschijnt of tot het moment dat VNK aangeeft het programma niet langer te ondersteunen.
4. VNK zal naar beste vermogen gratis eventuele gebreken in de software die zijn geconstateerd, herstellen, mits
licentienemer deze zo snel mogelijk en gedetailleerd bij VNK meldt.
Artikel 7 Garanties
1. VNK garandeert dat zij zich naar redelijkheid zal inspannen om Statica 6.0 aan de licentiehouder ter beschikking te
stellen, te ondersteunen en te onderhouden.
2. VNK garandeert niet, en is er dus ook niet verantwoordelijk voor, dat Statica 6.0 te allen tijde beschikbaar zal zijn, geen
gebreken, onvolkomenheden of onjuistheden bevat en geschikt is voor het door de licentiehouder beoogde doel.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. VNK en haar hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de licentiehouder of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade, vorderingen van derden, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en
immateriële schade.
2. De aansprakelijkheid van VNK en haar hulppersonen jegens de licentiehouder voor elke andere vorm van schade dan
genoemd in lid 1, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt
tot de vergoedingen, die de licentiehouder in het lopende contractjaar daadwerkelijk onder de overeenkomst aan VNK heeft
betaald.

3. De licentiehouder vrijwaart VNK en haar hulppersonen voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter
zake van vergoeding van schade of kosten, verband houdende met de overeenkomst.
Artikel 9 Overdracht van rechten
De licentie en (andere) rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn door de licentiehouder noch geheel
noch gedeeltelijk overdraagbaar, scheiding en deling daaronder begrepen.
Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen
naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow, ter zake van het door VNK aan
licentiehouder geleverde Statica 6.0 komen uitsluitend toe aan VNK en haar hulppersonen.
Artikel 11 Onrechtmatig gebruik
1. Het is de licentiehouder nadrukkelijk verboden:
a. om zonder voorafgaande toestemming van VNK commerciële activiteiten te ontplooien waarbij Statica 6.0 op een
commerciële wijze stelselmatig wordt geëxploiteerd, anders zijnde dan het reguliere gebruik;
b. Statica 6.0 (inhoudelijk) te wijzigen, manipuleren en/of te koppelen met of aan andere software dan de door VNK
geautoriseerde software of gegevensbestanden;
2. VNK behoudt zich het recht voor om bij misbruik en/of onjuist gebruik van Statica 6.0 door de licentiehouder, de toegang
tot Statica 6.0 voor onbepaalde tijd op te schorten totdat het misbruik en/of onjuist gebruik door de licentiehouder
aantoonbaar is beëindigd.
Artikel 12 Boetes
1. Per overtreding van het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 11 verbeurt de licentiehouder ten behoeve van VNK een
eenmalige boete van vijfduizend euro (€ 2.500) en bovendien van vijfhonderd euro (€ 250) voor elke dag of gedeelte
daarvan dat de licentiehouder in overtreding is.
2. Een boete is zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst direct opeisbaar zodra de licentiehouder in gebreke
is.
3. Een boete is niet voor matiging vatbaar en vermindert noch het recht op vergoeding van meerdere schade, van kosten
en van interesten, noch het recht op naleving of beëindiging van deze overeenkomst.
Artikel 13 Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst kan door elk der partijen op elke moment per schrijven worden opgezegd.
2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de ene partij,
heeft de andere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
3. Indien de ene partij niet tijdig, volledig of behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de overeenkomst
voortvloeit, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien is voldaan aan
de eisen van artikel 6:265 BW.
Artikel 14 Nederlands recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen
partijen domicilie ten kantore van VNK.
Artikel 15 Wijziging overeenkomst
1. Elke afwijking of aanvulling op deze overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden moet
uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden.
2. Aan het feit dat door een partij op geen enkele wijze wordt gereageerd op een (rechts)handeling van de wederpartij
kan door laatstgenoemde nimmer een (stilzwijgende) toestemming of enig ander recht worden ontleend, hoe ook
genaamd uit welke hoofde dan ook.
3. Door het feit dat door een partij niet altijd een strikte nakoming wordt verlangd verliest deze nimmer enig recht om
strikte nakoming te verlangen in toekomstige, al dan niet gelijksoortige situaties.

