Licentie- & Gebruiks-overeenkomst van de Overdracht b.v.
Gedeponeerd KvK Rotterdam onder nr. 24260238
De Overdracht en de Gebruiker sluiten de navolgende Overeenkomst:

Artikel 1 - Begrippen
De in deze Overeenkomst gehanteerde begrippen worden gebruikt in de betekenis als omschreven in
artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van de Overdracht, waarnaar hier uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 2 - Gebruiksrecht
2.1. De Overdracht verleent aan de Gebruiker het niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om uitsluitend
voor eigen gebruik één exemplaar van de Software ongewijzigd op één door of vanwege de Overdracht
aan te wijzen systeem te installeren en te gebruiken.
2.2. De Software wordt in licentie gegeven als één product en is ondeelbaar.
2.3. Het is de Gebruiker als regel niet toegestaan de Software te kopiëren of te reproduceren, na te maken of te
reconstrueren, te vertalen of op enigerlei wijze aan te passen c.q. te wijzigen, te deassembleren, te
decompileren, of te reconstrueren. Uitsluitend en alleen indien en voorzover uit het normaal eigen gebruik
van de Software de noodzaak voortvloeit een back-up te maken is dit aan de Gebruiker toegestaan. De
tekens, bepalend voor de eigendom, herkomst en beveiliging, mogen niet door de Gebruiker worden
gewijzigd.
2.4. De Gebruiker ziet erop toe dat geen onbevoegd en/of ongeoorloofd gebruik van de Software wordt gemaakt
en draagt er zorg voor dat derden geen kopieën van de Software kunnen maken.
2.5. De software mag niet door de gebruiker worden vervreemd noch bezwaard.

Artikel 3 - Aanvang
Het gebruiksrecht van de Software gaat pas in op het moment dat de Overdracht de Overeenkomst getekend van
de Gebruiker retour heeft ontvangen. Onder dat gebruiksrecht zijn Upgrades en Updates begrepen.

Artikel 4 - Beëindiging
Volgens de voorwaarden van De Overdracht, gedeponeerd bij de KvK onder nummer 24260238 bent u gehouden
bij beëindiging van de licentie, elk gebruik van de applicatie in licentie stop te zetten, en alle kopieën, geheel of
gedeeltelijk, van de applicatie in licentie, te vernietigen.

Artikel 5 - Eigendomsrechten
5.1. Alle eigendomsrechten met betrekking tot de Software, inclusief de intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten, blijven van de Overdracht of van haar licentiegever(s). De eigendom van de Software
wordt daartoe uitdrukkelijk door de Overdracht voorbehouden.
5.2. Behoudens voorzover uitdrukkelijk vermeld strekt deze overeenkomst niet tot gehele of gedeeltelijke
overdracht van enig recht.
5.3. De Software mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de Overdracht.

Artikel 6 - Algemene Voorwaarden
Op de Overeenkomst zijn mede van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Overdracht, zoals
gedeponeerd onder nummer 24260238 KvK Rotterdam.
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