GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR
STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN
DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM
DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR EEN HARDWARESLEUTEL ("DONGLE") AAN
TE BRENGEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN
DAT U ER MEE AKKOORD GAAT DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE
OVEREENKOMST. DOOR HET PROGRAMMA TE STARTEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE
OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ER MEE AKKOORD GAAT DAT U
GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
Door de beveiligingszegel te verbreken of het Programma anderszins te gebruiken, gaat u er
mee akkoord dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u er niet
mee akkoord gaat dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u het
zegel NIET te verbreken, het Programma NIET te installeren, te downloaden of anderszins
toegang tot het programma proberen te krijgen. [U kunt het Programma binnen 28 dagen
terugsturen waarna het volledige aankoopbedrag zal worden terugbetaald.]
Stoneridge Electronics Ltd, hierna te noemen “Stoneridge Electronics Ltd”, verleent u hierbij als
Klant (hierna te noemen “de Klant”), en u als Klant aanvaardt hierbij een niet overdraagbare en
niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Stoneridge Electronics Ltd-Softwareproduct
(het “Programma”) op de volgende voorwaarden.

1. EIGENDOM
Het Programma (zoals gebruikt in deze overeenkomst bevat een set materiaal dat via een
machine leesbaar is, de gebruikersdocumentatie, de Dongle en eventueel andere bijbehorend
materiaal dat aan de Klant wordt geleverd door of namens Stoneridge Electronics Ltd.)
alsmede de bijbehorende copyrights of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten,
zijn eigendom van Stoneridge Electronics Ltd. en vormen een handelsgeheim van Stoneridge
Electronics Ltd. De Klant krijgt geen titel, recht op of belang in het programma anders dan de
in deze Overeenkomst aan hem verleende licentierechten.

2. BEVEILIGING
De Klant zal geen handelsmerk, handelsnaam, copyright-aanduiding of andere aanduiding
verwijderen en is er voor verantwoordelijk dat deze aanwezig blijven op de exemplaren die op
basis van deze Overeenkomst worden verstrekt en voor het aanbrengen ervan op een
eventuele reservekopie van het Programma.

3. LICENTIE
In het kader van de Overeenkomst betekent “gebruik van het Programma” het kopiëren van
gedeeltes van de instructies of data (gegevens) uit het Programma door middel van overdracht
of uitlezen vanaf een medium naar een machine voor het verwerken/bewerken van data die
toebehoren aan de Klant.
Broninformatiebestanden van het Programma en ontwerpdocumentatie van het Programma
worden nooit als optioneel of additioneel materiaal van het Programma beschouwd en worden
noch aan de Klant geleverd noch onder licentie verstrekt.
Onder de licentie die op basis van deze overeenkomst aan de Klant is verleend, heeft de Klant
het recht het Programma op één enkele machine te gebruiken in combinatie met de
hardwaresleutel (Dongle). De Klant zal het Programma op geen enkele andere manier
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gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoneridge Electronics Ltd.
De Klant mag het Programma, in zijn geheel of gedeeltelijk, kopiëren in een machine leesbare
vorm als dat noodzakelijk is om bij een storing over een reservekopie ten behoeve van
systeemherstel te kunnen beschikken op voorwaarde dat zulke kopieën enkel en alleen worden
gebruikt op de machine met de Dongle en dat zulke kopieën alle aanduidingen en markeringen
bevatten zoals copyright-aanduiding, handelsmerk en andere eigendomsaanduidingen die ook
op het origineel staan en welke kopieën niet mogen worden gebruikt tenzij het origineel is
beschadigd anders dan door gebruik. Zulke kopieën moeten in het bezit en onder controle van
de Klant blijven. Bepaalde Programma’s kunnen echter mechanismes bevatten die het kopiëren
beperken of verbieden.
De klant mag de documentatie die door Stoneridge Electronics Ltd is geleverd voor het gebruik
van het Programma en eventueel ander gedrukt materiaal dat door of namens Stoneridge
Electronics Ltd aan de Klant wordt geleverd, niet kopiëren, noch in zijn geheel, noch in
gedeeltes. Stoneridge Electronics Ltd kan extra exemplaren van deze documentatie leveren
tegen de bij bestelling geldende tarieven.
De Klant mag eventuele eigendomsaanduidingen, labels of handelsmerken op het Programma
niet verwijderen of veranderen. De Klant mag niet proberen eventuele fouten te herstellen of het
programma te decompileren of te wijzigen om het te laten samenwerken met welke andere
software dan ook of voor welk ander doel dan ook. Als de Klant zo’n foutcorrectie, wijziging of
decompilatie wil uitvoeren zal hij eerst Stoneridge Electronics Ltd. Informeren en zal hij
Stoneridge Electronics Ltd. in staat stellen de noodzakelijke informatie voor dit doel ter
beschikking te stellen indien Stoneridge Electronics Ltd. dit wil.
De Klant is verantwoordelijk voor de goede zorg voor de geleverde Dongle. Bij verlies van de
Dongle zal Stoneridge Electronics Ltd een vervangingsexemplaar leveren bij ontvangst van
betaling voor een extra Gebruikerslicentie tegen de bij bestelling geldende tarieven.

4. JAARLIJKSE LICENTIEVERGOEDING EN VERNIEUWING
Deze overeenkomst gaat in op de datum van ontvangst van het Programma door de Klant voor
een periode van 12 maanden en kan telkens voor een jaar worden verlengd tegen betaling door
de Klant van de Jaarlijkse Licentievergoeding die geldt ten tijde van bestelling voor wat betreft
Programmasupport en -onderhoud of totdat hij wordt beëindigd door Stoneridge Electronics Ltd
zoals is vastgelegd in Hoofdstuk 7. Tenzij anders vermeld door Stoneridge Electronics Limited
zullen op alle vernieuwingen de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn.
STONERIDGE ELECTRONICS LTD DEELT U MEDE DAT HET PROGRAMMA SPECIALE SOFTWARE
BEVAT DIE HET U ONMOGELIJK ZAL MAKEN DE PROGRAMMA’S OF EEN DEEL VAN DE
PROGRAMMA’S TE GEBRUIKEN ALS U BIJ DE BETALING VAN DE JAARLIJKSE
LICENTIEVERGOEDING OP DE VERVALDATUM IN GEBREKE BLIJFT.

5. DISCLAIMER M.B.T. GARANTIE EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Stoneridge Electronics Ltd geeft geen garantie met betrekking tot het programma waarvoor deze
licentie is verstrekt en alle impliciete garanties, inclusief garantie voor verkoopbaarheid en
geschiktheid voor het doel worden hierbij uitgesloten. IN GEEN GEVAL ZAL STONERIDGE
ELECTRONICS LTD VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE, VERVOLGSCHADE,
INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, ZELFS NIET ALS STONERIDGE ELECTRONICS LTD IS
GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES EN DE MAXIMALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN STONERIDGE ELECTRONICS LTD ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET
TERUGBETALEN AAN DE KLANT VAN DE PRIJS DIE DE KLANT VOOR HET PROGRAMMA HEEFT
BETAALD.
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6. LICENTIES VAN DERDEN
Het gebruik door de Cliënt van het Programma onder de voorwaarden van deze
Overeenkomst, dient te voldoen aan de Licentiebepalingen voor Microsoft SQL Server 2008 R2
Express (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693), voor zover
vereist om de ‘Te distribueren code’ (zoals gedefinieerd in deze Licentiebepalingen) te
beschermen, waaronder, maar niet beperkt tot, Bepaling 2 van deze Licentievoorwaarden.

7. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst en eventuele licenties die hieronder zijn verleend aan de Klant mogen
niet worden overgedragen, er mogen geen sublicenties van worden verstrekt of anderszins
worden overgedragen door de Klant aan derden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Stoneridge Electronics Ltd. Stoneridge Electronics Ltd mag zijn rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst toekennen of overdragen aan
dochterondernemingen van Stoneridge Electronics Ltd.

8. GEGEVENSBESCHERMING
8.1 Stoneridge verbindt zich tot het volgende:
8.1.1 Stoneridge zal de Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden
van de Overeenkomst.
8.1.2 Stoneridge zal alleen handelen volgens aanwijzingen van de Cliënt.
8.1.3 Stoneridge waarborgt dat passende technische en organisatorische maatregelen
zijn getroffen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens
en tegen onbedoeld verlies of vernietiging van, of schade aan de Persoonsgegevens.
8.1.4 Stoneridge zal alle redelijke inspanningen leveren om zorg te dragen voor
naleving van artikel 8.1.1. tot en met 8.1.3. van deze Overeenkomst door
onderaannemers die worden gebruikt voor de verlening van de Diensten aan de Cliënt.
8.2 De Cliënt garandeert het volgende aan Stoneridge:
8.2.1 De Cliënt zal de Persoonsgegevens en de Gegevens verzamelen in
overeenstemming met de billijke en rechtmatige praktijkstandaarden en in
overeenstemming met de Britse Data Protection Act 1998.
8.2.2 De aanwijzingen van de Cliënt met betrekking tot de Persoonsgegevens dienen te
allen tijde in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving van het Verenigd
Koninkrijk en/of het toepasselijke rechtsgebied.
8.2.3 De Cliënt is wettelijk gerechtigd om als verantwoordelijke van de
Persoonsgegevens op te treden.
8.3 Stoneridge zal onder geen enkele omstandigheid Persoonsgegevens bekend maken aan
derden, behalve op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Cliënt, of indien Stoneridge
daartoe verplicht is krachtens een wettelijk voorschrift. In dit geval zal Stoneridge alle
redelijke inspanningen leveren om de Cliënt tevoren op de hoogte te stellen van een
dergelijke bekendmaking en zal de Cliënt hierover in ieder geval daarna informeren.
8.4 De Cliënt vrijwaart Stoneridge tegen alle eventuele boetes, kosten, vorderingen, schade of
uitgaven die voortvloeien uit niet-nakoming van de garanties in dit Artikel 8.

9. GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR STONERIDGE
Onverminderd de verplichtingen van Stoneridge krachtens Artikel 8.1., kunnen alle aan
Stoneridge verstrekte Gegevens verwerkt en gebruikt worden door Stoneridge en andere
bedrijven die door Stoneridge kunnen worden ingeschakeld voor de verlening van het
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Programma, maar alleen voor interne bedrijfsdoeleinden van Stoneridge (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de ontwikkeling en het testen van onderdelen van het Programma).

10. BEËNDIGING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst en de op basis hiervan verleende licenties kunnen onmiddellijk worden
beëindigd door Stoneridge Electronics Ltd door middel van een schriftelijke mededeling aan
de Klant in één van de volgende situaties:
(a)
bij schending door de Klant van een voorwaarde van deze Overeenkomst; of
(b)
bij niet tijdige betaling door de Klant van de som die de Klant verschuldigd is voor de
levering en licentie van het programma of de jaarlijkse vergoeding voor Programmasupport
en -onderhoud.
Bij beëindiging van deze overeenkomst behoudt Stoneridge Electronics Ltd zich het recht voor
juridische stappen te ondernemen om eventueel uitstaande schulden die aan Stoneridge
Electronics Ltd moeten worden voldaan te incasseren of eventuele schade die door
Stoneridge Electronics Ltd is geleden, vergoed te krijgen.
Bij beëindiging van de overeenkomst en de hieronder verleende licentie zal de Klant afzien
van verder gebruik van het Programma en Stoneridge Electronics Ltd zal retournering eisen
van de Dongle (hardwaresleutel), een eventuele kopie van het Programma, die in welke vorm
dan ook in het bezit is van de Klant.
De bepaling van Hoofdstuk 2 blijft ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

11. WIJZIGING
Een wijziging van of aanvulling op deze Overeenkomst zal niet bindend zijn voor de beide partijen
tenzij hierover specifiek schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen de partijen zelf.

12. ONVERENIGBAARHEID
Als een bepaling van deze Overeenkomst door een rechterlijke macht of een andere bevoegde
autoriteit nietig, vernietigbaar, onwettig of anderszins niet afdwingbaar wordt verklaard of
dergelijke aanwijzingen door of Stoneridge Electronics Ltd. of de Klant worden ontvangen, zal
zo’n bepaling worden gewijzigd of zal de uitwerking ervan zodanig worden beperkt dat hij wel
afdwingbaar is. Als zo’n bepaling niet kan worden gewijzigd of worden ingeperkt, zal zo’n
bepaling worden geschrapt en zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

13. HELE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het
onderhavige onderwerp en vervangt alle voorgaande versies, garanties, bepalingen,
overeenkomsten en interpretaties, of mondeling of schriftelijk, expliciet of impliciet, met
betrekking tot het onderhavige onderwerp.

14. MEDEDELINGEN
Alle mededelingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen per fax of email worden
verstuurd en zullen pas bij ontvangst van kracht worden op voorwaarde dat de fax of email wordt
bevestigd door middel van een brief naar het geregistreerde kantoor van de betreffende partij of
als deze binnen 24 uur na het faxen anderszins wordt beantwoord door middel van een koerier.
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15. GELDEND RECHT
Op deze Overeenkomst is het Schotse recht van toepassing behalve wanneer de
hoofdvestiging van de Klant zich in Engeland en Wales bevindt; dan is op deze Overeenkomst
de Engelse wet van toepassing.

16. 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.
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