Voorwaarden Terbeschikkingstelling Software
Artikel 1: Terbeschikkingstelling

Artikel 4: Installatie Software

1.

Limis zal aan Opdrachtgever één exemplaar van de in de overeenkomst
beschreven Software ter beschikking stellen nadat de overeenkomst in
werking is getreden.

1.

Opdrachtgever heeft de keuze om de Software door Limis te laten
installeren of de installatie zelf te verrichten.

2.

De Software wordt geacht ter beschikking te zijn gesteld op de datum
waarop de licentiesleutel door Limis bij Opdrachtgever is geïnstalleerd of
op de datum waarop de licentiesleutel naar Opdrachtgever is verzonden.

2.

3.

Het ter beschikking stellen van de Software omvat nog geen
gebruiksrecht van de Software. Het gebruiksrecht van de Software is
bepaald in de Voorwaarden Gebruik Software.

De apparatuur en het netwerk waarop de Software geïnstalleerd dient te
worden, moeten voldoen aan de minimale (systeem)eisen zoals
gespecificeerd in de documentatie van de Software. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor een goede werking van de apparatuur en het
netwerk waarop de Software geïnstalleerd dient te worden. Indien de
apparatuur en/of het netwerk van Opdrachtgever niet naar behoren
functioneert, aanvaardt Limis geen aansprakelijkheid voor het als gevolg
daarvan niet naar behoren kunnen installeren van de Software en/of voor
het niet (goed) functioneren van de Software. Bij installatie door Limis is
Limis in dat geval wel gerechtigd de kosten voor installatie in rekening te
brengen, ondanks dat de installatie niet geslaagd is. Limis is daarnaast
gerechtigd conform zijn dan geldende prijzen kosten in rekening te
brengen teneinde de installatie alsnog naar behoren te kunnen verrichten.

3.

Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever de installatie zelf
verricht, wordt de licentiesleutel door Limis per aangetekende post aan
Opdrachtgever toegezonden. De installatie geschiedt in dat geval voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

4.

Indien Limis de Software installeert, verleent Opdrachtgever de nodige
medewerking om de installatie van de Software goed te doen verlopen,
onder andere door het ter beschikking stellen van de apparatuur waarop
de Software wordt geïnstalleerd en van bekwame en geautoriseerde
medewerkers, een en ander op een in overleg met Limis vast te stellen
wijze.

Artikel 2: Onbepaalde tijd
1.

2.

Indien een terbeschikkingstelling van de Software voor onbepaalde tijd
wordt overeengekomen dan houdt Opdrachtgever ten allen tijde de
beschikking over de Software zonder dat Limis dit recht kan beëindigen,
mits Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen op grond van de
overeenkomst – waaronder, doch niet beperkt tot, zijn betalingsverplichtingen – heeft voldaan.
Opdrachtgever houdt ten allen tijd de beschikking over de licentiesleutel,
ook indien het gebruiksrecht van de Software conform de overeenkomst
en Voorwaarden Gebruik Software is beëindigd.

Artikel 3: Bepaalde tijd
1.

2.

Indien een terbeschikkingstelling van de Software voor bepaalde tijd
wordt overeengekomen dan wordt na afloop van de overeengekomen
periode de terbeschikkingstelling automatisch met een jaar verlengd,
tenzij één der partijen uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lopende
jaar de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld de
terbeschikkingstelling te willen beëindigen. De opzegging door één der
partijen kan uitsluitend aangetekend en met bericht van ontvangst
geschieden.
In geval van tijdige opzegging dient Opdrachtgever de laatste versie van
de Software (de licentiesleutel en de bijbehorende informatiedragers)
uiterlijk één week na afloop van de periode van de ter beschikkingstelling
aangetekend en met bericht van ontvangst aan Limis te hebben
toegezonden. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, wordt de
terbeschikkingstelling van de Software met een jaar verlengd.

3.

De vergoeding voor terbeschikkingstelling van de Software kan door Limis
worden verhoogd overeenkomstig de stijging van de CBS-index voor 'CAO
lonen per maand exclusief bijzondere beloningen' in de particuliere sector
'J informatie en communicatie', 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.

4.

In het geval Limis de vergoeding voor ter beschikkingstelling wil verhogen
met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in het vorige
artikel, dient hij deze prijsverhoging uiterlijk 3 maanden voor afloop van
het lopende terbeschikkingsstellingsjaar schriftelijk aan Opdrachtgever
mee te delen. Indien Limis hieraan niet voldoet, kan het voor het
volgende
jaar
verschuldigde
bedrag
voor
de
terbeschikkingsstellingsovereenkomst van de Software alleen worden
verhoogd zoals omschreven in het vorige artikel.

5.

Als Limis wordt geconfronteerd met van overheidswege opgelegde
toeslagen, heffingen, et cetera voor de ter beschikkingstelling van de
Software, dan mogen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever.

6.

Indien de terbeschikkingstelling van de Software wordt beëindigd dan
wordt ook automatisch het gebruiksrecht conform de Voorwaarden
Gebruik Software en de service conform de Voorwaarden Service
Software beëindigd.

Artikel 5: Risico
1.

Vanaf de datum waarop de installatie van de Software door Limis bij
Opdrachtgever heeft plaatsgevonden of vanaf de datum waarop de
licentiesleutel aangetekend door Limis naar Opdrachtgever is verzonden,
is het risico van verlies van de bij de Software behorende licentiesleutel en
andere onderdelen van de Software voor rekening van Opdrachtgever,
tenzij het verlies het gevolg is van schuld van de zijde van Limis.

2.

In geval van verlies bij terbeschikkingstelling van de Software voor
bepaalde tijd van de bij de Software behorende licentiesleutel dat voor
risico komt van Opdrachtgever, wordt
de Software geacht voor
onbepaalde tijd door Limis aan Opdrachtgever ter beschikking te zijn
gesteld. Opdrachtgever is in dat geval een percentage van de vergoeding
voor het ter beschikking stellen voor onbepaalde tijd van de Software
verschuldigd volgens de dan geldende prijslijsten van Limis, derhalve
exclusief eventuele kortingen of verrekeningen aan Limis verschuldigd.
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