BELANGRIJKE MEDEDELING: LEES DEZE LICENTIE AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE
SOFTWARE GEBRUIKT:
Deze licentieovereenkomst (de "Licentie") is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (de
"Licentienemer" of "U") en Stoneridge Electronics Limited, gevestigd in Claverhouse Industrial Estate,
Dundee, DD4 9UB, Verenigd Koninkrijk (de "Licentiegever" of "wij") voor dit Digitale Tachograafsoftwareproduct (de "Software"), dat bestaat uit (voor zover van toepassing) computersoftware, de
meegeleverde gegevens, de gerelateerde media, drukwerk en online documentatie (de "Documentatie") en
dat is bestemd voor gebruik in combinatie met de Bluetooth hardwaresleutel (dongle) voor de tachograaf die
door de Licentiegever wordt verkocht via zijn website www.OPTAC.info en die nodig is om communicatie
mogelijk te maken tussen de Software en de digitale tachograaf waarop deze dongle wordt aangesloten (de
"Dongle").
VOOR DEZE SOFTWARE IS EEN MOBIEL TOESTEL NODIG DAT FUNCTIONEERT OP BASIS VAN
GELDIG GELICENTIEERD EN ACTUEEL EXEMPLAAR VAN HET BESTURINGSSYSTEEM WAARVOOR
DE SOFTWARE IS ONTWORPEN. DE TECHNISCHE SPECIFICATIES DIE VEREIST ZIJN VOOR HET
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE LICENTIEGEVER
www.SE5000.com. DOOR HIERONDER OP "AKKOORD" TE KLIKKEN BEVESTIGT U DAT U BENT
GEBONDEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE
LICENTIE NIET ACCEPTEERT, DAN VERLENEN WIJ GEEN LICENTIE VOOR DE SOFTWARE AAN U EN
MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN EN DIENT U UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
ONMIDDELLIJK TE BEEINDIGEN.
1.

VERLENING EN TOEPASSINGSBEREIK VAN DE LICENTIE

1.1

In ruil voor Uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Licentie verleent de Licentiegever U
hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software en de
Documentatie onder de voorwaarden van uw Licentie. U erkent dat de Licentiegever geen
goederen, diensten of ondersteuningsdiensten verleent die bestemd zijn voor directe of indirecte
uitvoer, wederuitvoer, vervoer of overslag naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië of de
regeringen van deze landen. Door de voorwaarden van deze Licentie te aanvaarden bevestigt U
dat U niet in deze landen woonachtig bent, dat U de Software of de Dongle niet direct of indirect
naar deze landen zult uitvoeren, wederuitvoeren, vervoeren of overslaan, en dat U de Software of
de Dongle niet in deze landen zult gebruiken.

1.2

U mag:
1.2.1

de Software uitsluitend downloaden, installeren en aanwenden voor Uw gebruik in
combinatie met de Dongle op Uw mobiele toestel dat functioneert op basis van een
geldig gelicentieerd exemplaar van het besturingssysteem waarvoor de Software is
ontworpen;

1.2.2

gratis aanvullende softwarecodes of updates van de Software met 'patches' en correcties
van fouten ontvangen en gebruiken die de Licentiegever periodiek kan verstrekken;

1.2.3

de Documentatie gebruiken die het in artikel 1 toegestane gebruik ondersteunt.

2.

VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIENEMER

2.1

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Licentie of voor zover toegestaan krachtens het
plaatselijke recht, bent u gehouden aan het volgende:
2.1.1

U mag de Software of de Documentatie niet kopiëren, behalve indien dit incidenteel
plaatsvindt in verband met het normale gebruik van de Software of indien dit noodzakelijk
is voor het maken van back-upkopieën of operationele beveiligingsdoeleinden;

2.1.2

U mag de Software of de Documentatie niet verhuren, leasen, sublicentieren, uitlenen,
vertalen, combineren, aanpassen, variëren of wijzigen;
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2.1.3

U mag de Software (of delen daarvan) niet aanpassen of wijzigen, en U mag niet toelaten
dat de Software (of delen daarvan) worden gecombineerd met, of verwerkt worden in,
andere programma’s;

2.1.4

U mag (delen van) de Software niet disassembleren, decompileren, reverse-engineeren,
of afgeleide werken creëren op basis van (delen van) de Software, of pogingen daartoe
ondernemen, behoudens voor zover dit (op grond van artikel 296A van de Britse
Copyright, Designs and Patents Act van 1988) niet kan worden verboden omdat dit
essentieel is om de communicatie van de Software met andere softwareprogramma's
mogelijk te maken en op voorwaarde dat de informatie die U tijdens deze activiteiten
verkrijgt:
(a)

uitsluitend wordt gebruikt om de communicatie van de Software met een ander
softwareprogramma mogelijk te maken; en

(b)

niet onnodig aan derden bekend wordt gemaakt of doorgegeven zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever;

(c)

niet wordt gebruikt om software te ontwikkelen die wezenlijk gelijk is aan de
Software;

2.1.5

U dient alle exemplaren van de Software veilig te bewaren en nauwkeurige en actuele
gegevens bij te houden van het aantal en de locaties van alle exemplaren van de
Software;

2.1.6

U dient de huidige versie van de Software te vervangen door een bijgewerkte of
geüpgrade of nieuwe versie die door de Licentiegever wordt verstrekt onder de
voorwaarden van deze Licentie:

2.1.7

U dient alle volledige en gedeeltelijke kopieën die U van de Software maakt op enig
medium worden voorzien van de copyrightverklaring van de Licentiegever;

2.1.8

U mag de Software of de Documentatie of delen daarvan (waaronder, maar niet
uitsluitend, programmalijsten, object- en bronprogrammalijsten, object- en broncodes)
niet in enige vorm verstrekken of op andere wijze beschikbaar stellen aan derden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

3.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software en de
Documentatie overal ter wereld toebehoren aan de Licentiegever, dat de rechten op de Software
aan U in licentie worden gegeven (en niet worden verkocht) en dat U geen andere rechten hebt op
of met betrekking tot de Software of de Documentatie dan het recht om deze te gebruiken in
overeenstemming met de voorwaarden van de Licentie.

3.2

U erkent dat U geen recht hebt op toegang tot de Software in broncodeformaat.

3.3

De integriteit van deze Software wordt beschermd door technische beveiligingsmaatregelen (TBM)
om inbreuk op de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever,
waaronder (maar niet uitsluitend) de auteursrechten op de Software te voorkomen. U mag op geen
enkele wijze trachten deze TBM te verwijderen of te omzeilen en U het is u niet toegestaan om
middelen waarvan het uitsluitende doel is de ongeoorloofde verwijdering of omzeiling van de TBM
toe te passen, te vervaardigen voor verkoop of verhuur, in te voeren, te distribueren of te leasen
voor verkoop of verhuur, uit te stallen voor verkoop of verhuur, te adverteren voor verkoop of
verhuur of in Uw bezit te hebben.

4.

GARANTIE

4.1

U erkent dat de Software aan U beschikbaar wordt gesteld onder de voorwaarden van deze
Licentie in zijn huidige staat (“as is”), met uitsluiting van iedere uitdrukkelijke of stilzwijgende, al dan
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niet wettelijke verplichting of garantie (voor zover deze uitsluiting is toegestaan door het
toepasselijke recht).
4.2

Voor zover dit is toegestaan door het toepasselijke recht en behalve voor zover uitdrukkelijk anders
is bepaald in deze Licentie, sluit de Licentiegever hierbij alle eventuele stilzwijgende bepalingen,
voorwaarden en garanties uit en wijst deze af (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties
van verkoopbaarheid, toereikende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel). Zonder het
algemene karakter van het voorgaande te beperken, garandeert de Licentiegever niet dat:
4.2.1

de Software geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; of dat

4.2.2

de Software ononderbroken of foutvrij werkt, dat gebreken in de Software worden
verholpen of dat de Software vrij is van virussen; of dat

4.2.3

de Software van toereikende kwaliteit is of geschikt is voor een bepaald doel; of dat

4.2.4

Uw gebruik van de Software in combinatie met hardware of andere software (met
uitzondering van de Dongle en andere hardware of software waarvan de Licentiegever
uitdrukkelijk op zijn website www.SE5000.com heeft vermeld dat deze compatibel is met
de Software) geen storingen veroorzaakt van de Software, de betreffende hardware of de
andere software.

4.3

Als zich communicatie- of systeemfouten voordoen in verband met de Software, is de
Licentiegever niet aansprakelijk tegenover U of derden voor de kosten, uitgaven, verliezen of
aanspraken die ontstaan als gevolg van, of in verband met, dergelijke fouten.

4.4

U erkent dat de Software niet is ontwikkeld om te voldoen aan Uw individuele behoeften en dat U
er zelf verantwoordelijk voor bent om te verzekeren dat de faciliteiten en functies van de Software
aan Uw behoeften voldoen. In het bijzonder wordt U erop gewezen dat de Software niet bedoeld is
voor gebruik als een hulpmiddel om de naleving te waarborgen van wet- of regelgeving, richtlijnen
of gedragscodes met betrekking tot arbeidsuren of andere voorschriften. U aanvaardt dat het Uw
eigen verantwoordelijkheid is om dergelijke voorschriften na te leven en dat de Licentiegever niet
aansprakelijk is tegenover U als U deze voorschriften niet naleeft.

4.5

Als U op de hoogte raakt van een storing, fout of gebrek in verband met de Software, dan dient U
de Licentiegever schriftelijk in kennis te stellen van de gegevens van de storing, de fout of het
gebrek in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van deze Licentie. De Licentiegever
zal de storing, de fout of het gebrek onderzoeken en kan, geheel naar eigen goeddunken, een
‘patch’ of update verstrekken om het probleem te verhelpen.

4.6

Updates van de Software worden door de Licentiegever naar zijn goeddunken versterkt, in
overeenstemming met de procedures die gelden voor het besturingssysteem op basis waarvan U
de Software gebruikt. U dient de beschikbaarheid van updates van tijd tot tijd zelf te controleren.

5.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER

5.1

Het staat U vrij om te besluiten of U de Software al dan niet wilt downloaden en gebruiken. Als U
daartoe besluit, dan aanvaardt U dat U dit doet in het volle begrip en onder aanvaarding van de
voorwaarden van deze Licentie, met inbegrip van de bepalingen van dit artikel 5, en dat U dit doet
op Uw eigen risico. De Licentiegever is in geen geval aansprakelijk tegenover U:
5.1.1

5.1.2

voor gevolgschade, indirecte of bijzondere schade of verliezen, ongeacht van welke aard;
voor omzetverlies, gederfde winst, verlies van contracten of verwachte besparingen; of
voor verliezen of schade die voortvloeien uit het verlies, de beschadiging of verstoring
van gegevens; of
voor vorderingen op schadevergoeding die op enig moment ontstaan als gevolg van of in
verband met deze Licentie, ongeacht of deze vorderingen berusten op contractuele
gronden, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of op
een andere grondslag, van in totaal meer dan GBP 150 (honderd en vijftig Britse pond
Sterling).
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MET DIEN VERSTANDE dat niets in de Licentie strekt tot de beperking of uitsluiting van de
aansprakelijkheid van elk van de partijen voor:
5.1.3

overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van de nalatigheid; of

5.1.4

fraude of bedrog; of

5.1.5

andere gronden voor aansprakelijkheid waarvan uitsluiting wettelijk verboden is.

5.2

Deze Licentie legt de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheid van de
Licentiegever vast in verband met de levering van de Software en de Documentatie. Behoudens de
in deze Licentie vastgelegde bepalingen, is de Licentiegever in het bijzonder niet gebonden aan
enige andere voorwaarden, garanties, verklaringen of overige uitdrukkelijke of stilzwijgende
bepalingen. Voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen met betrekking tot de
levering van de Software en de Documentatie die op grond van wettelijke bepalingen, gemeen
recht of op andere gronden impliciet kunnen voortvloeien uit, of onderdeel kunnen vormen van,
deze Licentie of een ander daarmee samenhangend contract, worden hierbij uitgesloten voor zover
dit is toegestaan door het toepasselijke recht. U en de Licentiegever komen overeen dat de rechten
en rechtsmiddelen die aan elk van de partijen ter beschikking staan op grond van, of in verband
met, voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen met betrekking tot de levering van
de Software en de Documentatie beperkt zijn tot de rechten en rechtsmiddelen voor contractbreuk
in overeenstemming met de bepalingen van deze Licentie.

6.

BEËINDIGING

6.1

De Licentiegever kan deze Licentie op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen door
middel van schriftelijke kennisgeving daarvan aan U.

6.2

Bij beëindiging, ongeacht om welke reden:
6.2.1

vervallen alle rechten die aan U onder deze Licentie zijn verleend;

6.2.2

Dient u alle activiteiten die zijn toegestaan door deze Licentie te staken; en

6.2.3

dient U de Software onmiddellijk te wissen of te verwijderen van alle computerapparatuur
(waaronder, maar niet uitsluitend, mobiele toestellen) in Uw bezit en dient u alle
exemplaren van de Software die zich op dat moment in Uw bezit, bij U in bewaring of
onder Uw zeggenschap bevinden onmiddellijk te vernietigen of aan de Licentiegever te
retourneren. In geval van vernietiging dient U de vernietiging aan de Licentiegever te
bevestigen.

6.3

Na beëindiging van deze Licentie blijven de bepalingen waarvan uitdrukkelijk is vastgesteld dat zij
daarna van kracht blijven of worden onverminderd geldig.

7.

GEGEVENSBESCHERMING

7.1

Wanneer U persoonsgegevens doorgeeft aan de Licentiegever, leeft de Licentiegever de
voorschriften van de Britse Data Protection Act van 1998 met betrekking tot deze gegevens na. De
Licentiegever voldoet aan de voorschriften voor de behandeling van persoonsgegevens van zijn
privacyregeling die beschikbaar is op www.se5000.com/privacy-policy.html.

7.2

U erkent dat de Licentiegever Uw persoonsgegevens zal verwerken om U van updates en
mededelingen met betrekking tot de Software te voorzien, al naar gelang van toepassing, en om de
Software naar behoren te onderhouden. U geeft de Licentiegever hierbij toestemming voor de
verwerking van Uw persoonsgegevens voor deze doeleinden en voor de inschakeling van
onderaannemers als verdere gegevensverwerkers namens de Licentiegever, mits deze verdere
gegevensverwerkers worden gecontracteerd onder voorwaarden die een vergelijkbare
bescherming bieden van deze persoonsgegevens als de bescherming onder deze Licentie.
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8.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

8.1

Deze Licentie is bindend voor U en de Licentiegever en voor de rechtsopvolgers en
rechtverkrijgenden van de Licentiegever.

8.2

Het is U niet toegestaan om deze Licentie of enige van Uw rechten of plichten krachtens deze
Licentie over te dragen, te cederen, te bezwaren of anderszins van de hand te doen, zonder dat de
Licentiegever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

8.3

Het is de Licentiegever toegestaan om op elk moment tijdens de duur van de Licentie deze Licentie
of enige van zijn rechten of plichten krachtens deze Licentie over te dragen, te cederen, te
bezwaren, uit te besteden of anderszins van de hand te doen.

9.

KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen door U aan de Licentiegever moeten worden verzonden aan Stoneridge
Electronics Limited, Claverhouse Industrial Estate, Dundee, DD4 9UB, Verenigd Koninkrijk, of
smartapps@stoneridge.com. De Licentiegever kan kennisgevingen aan U zenden naar het e-mailof postadres dat U aan de Licentiegever hebt verstrekt bij het downloaden van de Software.
Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn overhandigd na verloop
van 24 uur na de verzending van een e-mail of drie dagen na de postdatum van een brief. Afdoend
bewijs van de overhandiging van een kennisgeving is, in het geval van een brief, het bewijs dat de
brief naar behoren was geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in het geval van een e-mail, het
bewijs dat de e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

10.

GEEN AFSTAND VAN RECHTEN
Als een van de partijen haar rechten niet of met vertraging afdwingt, dan laat dit de rechten van die
partij onaangetast en onbeperkt. Als een partij afstand doet van een van haar rechten of van de
afdwinging van de nakoming van een contractuele bepaling, dan betekent dit niet dat deze partij
afstand doet van andere rechten, of afziet van de afdwinging van nakoming op een later tijdstip.

11.

SCHEIDBAARHEID
Als een (deel van een) bepaling van deze Licentie door een bevoegde instantie ongeldig,
onrechtmatig of onafdwingbaar wordt verklaard, dan wordt (het betreffende deel van) de bepaling,
voorwaarde of beding afgescheiden van de overige bepalingen, voorwaarden en bedingen, die
onverminderd van kracht blijven voor zover dit toegestaan is door het toepasselijke recht.

12.

RECHTEN VAN DERDEN
Het is niet de bedoeling van de partijen dat de bepalingen van deze Overeenkomst op grond van
een jus quaesitum tertio of op andere gronden afdwingbaar zijn door personen die geen partij zijn
bij de Licentie.

13.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen U en de Licentiegever en vervangt alle
voorgaande regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen U en de Licentiegever met
betrekking tot de licentieverlening voor de Software en de Documentatie.

14.

VERKLARING ‘ETHISCHE HANDELSPRAKTIJKEN’
Stoneridge Electronics Ltd heeft zich gecommitteerd aan ethische handelspraktijken in navolging
van de Britse Bribery Act 2010. Stoneridge Electronics Ltd hanteert een beleid van nul tolerantie
ten aanzien van omkoping en alle andere activiteiten die gelijkgesteld worden met onethische of
corrupte handelspraktijken. Een kopie van ons beleid is op verzoek beschikbaar via
ethics.eu@stoneridge.com.

5

15.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Licentie, evenals het voorwerp en de totstandkoming (met inbegrip van buitencontractuele
geschillen of aanspraken) en de interpretatie daarvan is het Schotse recht van toepassing, behalve
indien Uw gebruikelijke woonplaats in Engeland en Wales is. In dat geval is op deze Overeenkomst
en de interpretatie daarvan het Engelse recht van toepassing. De partijen onderwerpen zich hierbij
aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Schotland.
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