Voorwaarden Gebruik Software
6.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen van) het
gebruiksrecht van de Software aan derden af te staan of over te
dragen zonder toestemming van Limis.

7.

Deze bepaling houdt geen overdracht in van enig intellectueel
eigendomsrecht op de Software, waaronder -doch niet beperkt totoctrooirecht, merkrecht en auteursrecht. Limis blijft te allen tijde
rechthebbende ten aanzien van deze rechten van intellectuele
eigendom.

1.

Het gebruiksrecht van de Software is gekoppeld aan een licentie.
Voor verlenging van het gebruiksrecht van de Software ontvangt
Opdrachtgever periodiek van Limis een nieuwe licentie. Na het
voldoen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever wordt
een nieuwe licentie door Limis aan Opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

De overeengekomen vergoeding voor het gebruiksrecht van de
Software kan door Limis worden verhoogd overeenkomstig de
stijging van de consumentenprijsindex (cpi), die door het Centraal
Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverhoging
kan plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van Limis en zonder
dat Opdrachtgever de overeenkomst wegens de in dit lid
genoemde prijsverhoging kan beëindigen. Om de aanpassing van
de prijs te bepalen, wordt het tot de datum van aanpassing
geldende bedrag vermenigvuldigd met een factor die wordt
verkregen door het bovengenoemde meest recente definitieve
maandelijkse prijsindexcijfer van voor het begin van het
kalenderjaar waarin de verlenging plaatsvindt, te delen door het
prijsindexcijfer van de overeenkomstige maand van het jaar
daarvoor.

2.

Het in dit artikel bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en mag
door Opdrachtgever niet worden overgedragen of aan een derde
worden afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Limis.

In het geval Limis de vergoeding voor het gebruiksrecht wil
verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in
het vorige artikel, dient hij deze 3 kalendermaanden voor de
prijsverhoging schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen.

3.

Als Limis wordt geconfronteerd met van overheidswege opgelegde
toeslagen, heffingen, etcetera voor het gebruik van de Software,
dan mogen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 1: Gebruiksrecht
1.

Aan Opdrachtgever worden door Limis uitsluitend de in dit artikel
beschreven gebruiksrechten voor de Software verleend. Elk ander
gebruik door Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet toegestaan.

2.

De Software bestaat ondermeer uit:




Een licentiesleutel (hardware);
Een licentie (software);
Eén of meerdere informatiedragers met het softwarepakket.

De feitelijke gebruiksmogelijkheid van de Software is onlosmakelijk
verbonden met het geïnstalleerd zijn en blijven van de
licentiesleutel op de hardware van Opdrachtgever. Het
gebruiksrecht als bedoeld in dit artikel is onlosmakelijk verbonden
met het bezit door Opdrachtgever van de licentiesleutel. De
licentiesleutel moet gedurende de periode waarvoor het
gebruiksrecht wordt verleend steeds in het bezit zijn van
Opdrachtgever. Indien de licentiesleutel -bijvoorbeeld als gevolg
van verlies of diefstal- niet meer in het bezit van Opdrachtgever is,
vervalt het gebruiksrecht van Opdrachtgever.
3.

4.

5.

Het gebruiksrecht is beperkt tot het voor eigen gebruik en
uitsluitend op één locatie aanwenden van de Software, tenzij
anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever de Software wil
gebruiken op meerdere locaties, is hij hiervoor nader door Limis te
bepalen aanvullende vergoedingen verschuldigd.

Artikel 2: Verhoging vergoeding gebruiksrecht

Artikel 3: Beëindiging gebruiksrecht
1.

Indien de terbeschikkingstelling van de Software conform de
Voorwaarden Terbeschikkingstelling Software wordt beëindigd
dan wordt ook automatisch het gebruiksrecht beëindigd.
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