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1. DEFINITIES
•

“Software”: Elk computerprogramma waarvoor de Klant van de Leverancier een Licentie heeft aangekocht
of elk computerprogramma dat de Leverancier op vraag van de Klant heeft ontwikkeld en dat beschreven
is in Bijlage 1 – Perimeter Van De Software bij dit Contract.

•

“Intellectuele Eigendomsrechten”: De brevetten (met inbegrip van de neerleggingen van een brevet,
heruitreikingen, verdelingen, voortzettingen en uitbreidingen), gebruiksmodellen, auteursrechten,
fabricagegeheimen, handelsmerken, servicemerken alsook enige andere wettelijke voorziene vorm van
bescherming van de intellectuele eigendom, in toepassing van de wetten van eender welke jurisdictie of
internationale bilaterale of multilaterale verdragen.

•

“Licentie”: Het recht dat met dit Contract wordt toegekend om de Software te gebruiken mits naleving van
de voorwaarden van dit Contract.

•

“Onderhoudscontract”: Het onderhoudscontract dat tussen de Klant en de Leverancier wordt afgesloten
m.b.t. de Software.

•

“Infrastructuur”: Alle software (besturingssysteem, Databanksoftware …) en computermateriaal (server,
switch…) van de Klant waarop de Software is geïnstalleerd

•

“Incident”: Elk probleem dat zich voordoet bij het gebruik van de Software en dat het goede gebruik ervan
verhindert.

•

“Exploitatie”: Operationeel gebruik van de Software in het kader van de uitoefening van het beroep van de
Klant, met inbegrip van alle bijhorende taken die op de Klant rusten zoals (zonder uitputtend te zijn) het
beveiligen van de toegang of het opslaan van de data.

•

“Softwareversie”: Een stabiele versie van de Software die de Leverancier aanlevert, die de initiële
Softwareversies, de uitgebreide Softwareversies en corrigerende Softwareversies omvat.

•

“Initiële Softwareversie”: de Softwareversie op het ogenblik waarop dit Contract wordt ondertekend.

•

“Corrigerende Softwareversie”: De Softwareversie die enkel correcties bevat voor problemen met de
bestaande functies van de Software.

•

“Uitgebreide Softwareversie”: Een Softwareversie met bijkomende functies die de Klant al dan niet kan
gebruiken.

•

“Specifieke Ontwikkeling”: een ontwikkeling die specifiek voor de Klant werd geschreven, die uniek is en
die de Leverancier buiten de context van de Klant niet opnieuw kan gebruiken.

•

“Kwalificatie”: Gebruik en test van een Softwareversie met als doel de goede werking van de Software te
valideren en die aldus te ‘kwalificeren’ voor Exploitatie.

•

“Telesupport”: Elk technisch middel (zoals Remote Desktop, VPN,…) waarmee de Leverancier toegang
krijgt tot een Exploitatie- of Kwalificatieomgeving van de Klant, om op die manier de onderliggende
problemen van een Incident te reproduceren of te identificeren, indien het niet op de Infrastructuur van de
Leverancier zelf zou kunnen worden gereproduceerd.

•

“Documentatie”: Elke bijkomende support bij de Software die de Leverancier uitgeeft, en die alle
documentatie van de Software omvat, de referentiehandleiding, andere eventuele handleidingen
(gebruikershandleidingen, de opleidingshandleiding, …), het boekje met de configuratie, de
organogrammen en de technische fiches.

•

“Anomalie” of “Bug”: Elke dysfunctie die de Leverancier kan reproduceren of elke functie van de Software
die niet overeenkomt met de specificaties die in de Documentatie zijn beschreven, en waardoor de
Software volledig of gedeeltelijk niet correct werkt of die leidt tot een onjuist resultaat of tot een
onaangepaste verwerking, hoewel de laatste Softwareversie in overeenstemming met de Documentatie
wordt gebruikt.

•

“Richtlijn”: Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
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•

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

•

“Persoonsgegeven”: Elk persoonlijk gegeven zoals dat in artikel 2 a) van de Richtlijn en in iedere
toepasbare wetgeving wordt gedefinieerd.

•

“Vertrouwelijke Informatie”: (i) Elk document of elke informatie die op tastbare wijze tussen de Partijen
wordt uitgewisseld en die duidelijk als “Vertrouwelijk” of “Exclusief” wordt aangeduid; (ii) Elk document of
elke informatie die mondeling, visueel of in een door een machine bruikbaar formaat, op elektronische of
niet-tastbare wijze wordt uitgewisseld en die niet binnen de tien (10) dagen na de verspreiding ervan
schriftelijk als vertrouwelijk of exclusief wordt aangeduid; en (iii) elk document of elke informatie die
redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

•

“Klant”: de firma of de persoon die het software licentie contract heeft besteld

•

“Leverancier”: de firma SEE Telecom

2. VOORWERP VAN HET CONTRACT
2.1.

Nadat de royalty voor de Licentie is betaald zoals bedoeld in artikel 4 van dit Contract, kent de
Leverancier aan de Klant voor onbepaalde duur een herroepbaar, niet-overdraagbaar en nietexclusief
recht toe om de initiële Softwareversies van de in Bijlage 1 – Perimeter Van De Software beschreven
Software te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Contract.

2.2.

Indien de Klant het Onderhoudscontact heeft afgesloten en naleeft, kent de Leverancier aan de Klant
desgevallend voor onbepaalde duur een herroepbaar, niet-overdraagbaar en nietexclusief recht toe
om de Uitgebreide en Corrigerende Softwareversies van de in Bijlage 1 – Perimeter Van De
Softwarebeschreven Software te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Contract.

2.3.

In het kader van dit Contract beperkt de Leverancier zich ertoe om van elke Softwareversie die in
Bijlage 1 – Perimeter Van De Software is vermeld de uitvoerbare bestanden te leveren op een
afgesproken support voor levering, samen met de bijhorende Documentatie (indien die er is); er wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat de Leverancier geen diensten verleent m.b.t. Het installeren van die
Software.

2.4.

De Klant verklaart dat hij- voor elke Softwareversie die onder dit Contract valt – kennis heeft genomen
van de functies ervan en dat hij die naar believen heeft kunnen onderzoeken, samen met de werking
ervan, ter gelegenheid van de demonstraties en herhaalde contacten, meer bepaald met de
functionele en technische teams van de Leverancier. Op die manier heeft de Klant kunnen vaststellen
of de Software beantwoordt aan de noden van zijn onderneming.

3. OMTREK
3.1.

Het gebruiksrecht dat met dit Contract aan de Klant wordt toegekend, is beperkt tot het aantal
Licenties, tot het aantal omgevingen en tot de gebruikersprofielen zoals die zijn opgetekend in Artikel
4 – bedrag van de royalty voor de Licentie en in Bijlage 2 – Licenties & Prijs

3.2.

Onverminderd het toepasbare positief recht met betrekking tot de intellectuele eigendom en
inzonderheid met betrekking tot de rechtsbescherming van computerprogramma’s, mag de Klant de
Software niet vertalen, reproduceren, decompileren, structuur ervan uit elkaar halen, deassembleren,
wijzigen, veranderen of aanpassen. De Klant mag de broncode van de Software niet decrypteren, hij
mag de Software niet verkopen, verdelen, overdragen, er een sublicentie op toekennen, verhandelen,
onder bezwarende titel of kosteloos, en hij mag er geen ‘reverse engineering’ op toepassen. De Klant
mag de Software niet fusioneren met andere software of er afgeleide werken mee creëren. De Klant
mag de Software enkel gebruiken voor de interne commerciële doeleinden van de Klant. De Klant zal
er meer bepaald voor zorgen dat hij de Leverancier raadpleegt voor alle informatie omtrent de
interoperabiliteit van de Software met andere software.
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3.3.

Onverminderd de back-upkopies die nodig blijken, voor de veiligheid, in het kader van een legitiem
gebruik van de Software, is het de Klant verboden om Software tijdelijk of permanent, geheel of
gedeeltelijk, met eender welk middel of op eender welke manier, te reproduceren. De Klant zal alle
nodige voorzorgen treffen om de illegale verspreiding van enige back-upkopie te vermijden. De Klant
verbindt zich ertoe om geen enkel uitvoerbaar bestand (‘executable file’) van een deel of van de
volledige Software waarop dit Contract betrekking heeft, op eender welk computergeheugen te
installeren buiten de computers die hij voor eigen gebruik aanwendt.

3.4.

De Leverancier mag de Licentie op elk moment intrekken, zonder vergoeding en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, indien de Klant de voorwaarden van dit Contract niet naleeft, inzonderheid die van
artikel 3 en van artikel 5 van dit Contract. In geval van intrekking van de Licentie stopt de Klant
onmiddellijk met elk gebruik van de Software, stuurt hij de Software naar de Leverancier terug en
vernietigt hij alle kopieën van de Software, indien er met de instemming van de Leverancier waren
gemaakt, en dat op straffe van een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van ten minste
200.000,00 € per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van de Leverancier om de volledige
vergoeding van zijn schade te vorderen.

4. BEDRAG VAN DE ROYALTY VOOR DE LICENTIE
4.1.

De royalty van de Licentie wordt berekend op basis van diverse criteria, volgens de regels die
opgetekend zijn in Bijlage 2 – Licenties & Prijsvan dit Contact. De verworven royalty’s voor Licenties
worden in geen geval terugbetaald.

4.2.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om in de Software een mechanisme te integreren om het
gebruik te monitoren dat de Klant van de Software maakt; dit enkel met het doel om na te gaan of het
gebruik strookt met de Licentie die de Klant heeft verworven overeenkomstig het Contract en Bijlage
2 – Licenties & Prijs. De klant verbindt zich ertoe om desgevallend de reporting die dit
opvolgingsmechanisme genereert ten minste éénmaal per jaar aan de Leverancier te bezorgen.

4.3.

De Klant verleent de Leverancier toestemming om een audit uit te voeren op de diverse sites van de
Klant om na te gaan of de Klant de bepalingen van dit Contract naleeft, met inbegrip van de bepalingen
van Bijlage 2 – Licenties & Prijs. Een dergelijke audit mag slechts om de twaalf (12) maanden worden
verricht en moet twee (2) weken op voorhand worden aangekondigd.

4.4.

De Klant moet zorgen dat hij op elk moment over een Licentie beschikt die strookt met het gebruik dat
hij van de Software maakt. Indien een aanpassing van de Licentie nodig is, zal de Klant onverwijld
een verzoek om regularisatie naar de Leverancier sturen. Elke wijziging van de perimeter zoals die in
Artikel 3 – Perimeter is beschreven, impliceert een wijziging van de Licentie die moet worden
opgetekend door de ondertekening van een aanhangsel bij dit Contract; dat aanhangsel zal naast het
bedrag voor de regularisatie van de Licentie ook het nieuwe bedrag voor het onderhoud vastleggen,
dat zal worden herzien overeenkomstig de bepalingen van het Onderhoudscontract. De royalty’s voor
de regularisatie m.b.t. het gebruik van de Software die niet strookt met de perimeter, zullen – ter
discretie van de Leverancier – per inbreuk worden gefactureerd tegen een bedrag tussen de 150%
(honderd vijftig procent) en 300% (driehonderd procent) van de basisroyalty of van de royalty die op
de prijslijst van de Leverancier staat.

4.5.

De Klant erkent en aanvaardt dat in geval van fusie, overname of enige ander verandering van controle
van de Klant, de prijs en het aantal Licenties dat in Bijlage 2 – Licenties & Prijs is voorzien op eerste
verzoek van de Leverancier opnieuw moeten worden bekeken door de Partijen. In een dergelijke
situatie verbinden de Partijen zich ertoe om te goeder trouw over de nieuwe voorwaarden te
onderhandelen, waarbij ze rekening houden met die verandering qua controle. De nieuwe
voorwaarden zullen desgevallend met terugwerkende kracht ingaan vanaf de datum waarop de
controle veranderd is.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1.

Onverminderd artikel 3 van dit Contract kennen de door dit Contract toegekende Licenties enkel een
niet-exclusief, intern en persoonlijk gebruik door de Klant toe van de in Bijlage 1 – Perimeter Van De
Software vermelde Softwareversies en dat binnen de beperkingen van de in Artikel 3 – Perimeter
beschreven perimeter.
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5.2.

Bovenop de in Bijlage 1 – Perimeter Van De Software beschreven perimeter, wordt elke ontwikkeling
die verricht wordt in het kader van een dienstverlenend project - met het oog op de uitbreiding van de
functies van de Softwareversies die onder dit Contract vallen of met het oog op het schrijven van enige
applicatie die gebaseerd is op en gebruik maakt van de ontwikkelingstools die in de Softwareversies
van Bijlage 1 – Perimeter Van De Softwarezitten – beschouwd als deel van de Software-perimeter, in
het kader van de intellectuele eigendom.

5.3.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Leverancier, die de Leverancier aan de Klant meedeelt in
het kader van dit Contract, van het Onderhoudscontract of van enige andere commerciële relatie,
alsook alle correcties daarop, blijven uitsluitend eigendom van de Leverancier. Onverminderd de
andersluidende bepalingen van dit Contract is elke reproductie of gebruik ervan zonder het
voorafgaande schriftelijke akkoord van de Leverancier uitdrukkelijk verboden en zal dit aanleiding
kunnen geven tot een vordering tot vergoeding door de Leverancier, en tot de toepassing van enige
andere sanctie naar keuze van de Leverancier.

5.4.

De Leverancier wordt beschouwd als de exclusieve eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten
omtrent de Software, de Softwareversies, Specifieke Ontwikkelingen en/of andere leverbare
elementen van de Leverancier.

5.5.

Elke inbreuk door de Klant op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Leverancier, zoals het
ongeoorloofd overdragen, kopiëren, dupliceren of het namaken (zonder dat deze lijst uitputtend is) zal
aanleiding geven tot een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van ten minste 200.000,00 €
per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van de Leverancier om de volledige vergoeding van
zijn schade te vorderen. De inbreuk moet hetzij door een onafhankelijke derde, hetzij tegensprekelijk
door de Klant en de Leverancier worden vastgesteld.

5.6.

De Klant verbindt zich ertoe om de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige inbreuk
of risico op inbreuk op diens Intellectuele Eigendomsrechten ingevolge daden van derden.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1.

De Leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die als onrechtstreeks, toevallig,
bestraffend, accessoire of vervolgschade wordt beschouwd, zoals (zonder dat deze lijst uitputtend is)
het verlies van gegevens, het feit dat gegevens corrupt raken, het verlies van winsten of inkomsten,
omzetverlies, machinetijdverlies, financieel of economisch nadeel, een stijging van de bedrijfskosten,
het feit dat de planning verstoord wordt, de kosten voor de onderbreking van de activiteit, de kosten
voor het terughalen en/of opnieuw installeren, de extra bevoorradingskosten, reputatieschade of het
verlies van klanten, zelfs als een dergelijke schade redelijkerwijze kon worden voorzien.

6.2.

De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vervolgschade die voortvloeit uit (i)
een gebrek aan de Infrastructuur van de Klant, (ii) aan enige tekortkoming vanwege de Klant m.b.t.
zijn verplichtingen, (iii) enig fout gebruik van de Software door de Klant, (iv) enige interventie aan de
Infrastructuur die de Leverancier zou uitvoeren op vraag van de Klant, of (v) alle handelingen en/of
veranderingen aan de Infrastructuur die worden gebruikt om de Software te laten draaien, die niet op
voorhand aan de Leverancier werden meegedeeld en door hem werden aanvaard. Daarnaast is enkel
de Klant aansprakelijk voor het behoud van de integriteit van zijn gegevens.

6.3.

De verjaringstermijn voor een vordering op basis van contractuele aansprakelijkheid door de Klant
bedraagt alleszins drie (3) maanden vanaf het moment waarop de schade zich voordoet.

6.4.

Mocht de Leverancier aansprakelijk gesteld worden op basis van dit Contract, in welke titel dan ook,
dan wordt het recht van de Klant op herstel alleszins beperkt, voor alle oorzaken samen en tijdens de
duur van het Contract, tot de jaarlijkse onderhoudsroyalty’s (excl. btw) die de Klant aan de Leverancier
heeft betaald voor het jaar in de loop waarvan de aansprakelijkheid van de Leverancier wordt
ingeroepen.

6.5.

De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de Leverancier die in de voorgaande
alinea’s worden voorzien, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van diens personeelsleden,
medewerkers, aangestelden, consulenten, vertegenwoordigers, plaatsvervangers, leveranciers en
besteldiensten.
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6.6.

De hoger overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet (i) in geval van lichamelijk
nadeel of overlijden van iemand dat voortvloeit uit de nalatigheid of fout van de Leverancier of van zijn
aangestelden, (ii) in geval van bedrog of (iii) wanneer die beperkingen strijdig zijn met wettelijke
bepalingen van dwingend recht of van openbare orde.

6.7.

De Klant verbindt zich ertoe om de Leverancier te dekken, te verdedigen en te bevrijden van elke
aansprakelijkheid in geval van klachten, vragen, gronden tot vordering, rechtsvorderingen, verliezen,
aansprakelijkheden, vervolgingen, vonnissen, schade en onkosten, met inbegrip van (maar zonder
dat deze lijst uitputtend is) de kosten en erelonen van een advocaat binnen redelijke grenzen, die
voortvloeien uit of samenhangen met (i) de schending van intellectuele eigendomsrechten van een
derde door de wijziging van een Software door andere partijen dan de Leverancier of de
overeengekomen fabrikant of het gebruik van de Software in combinatie met andere software of
hardware, (ii) de niet-naleving van dit Contract door de Klant.

7. WAABORGEN
7.1.

De Leverancier waarborgt dat bij zijn weten de met dit Contract toegekende Licenties, alsook de
bijhorende Documentatie of enige andere dienst die de Leverancier in het kader van dit Contract
verstrekt, geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.2.

De Licenties worden ‘As Is’ aan de Klant toegekend en de Leverancier geeft geen enkele
(uitdrukkelijke noch impliciete) waarborg omtrent de Software, inzonderheid m.b.t. diens functies en
comptabiliteiten.

7.3.

De in dit artikel opgenomen waarborgen zijn de enige die de Leverancier biedt. De Leverancier biedt
geen enkele andere (uitdrukkelijke noch impliciete) waarborg omtrent de Software, met inbegrip
(zonder dat deze lijst beperkend is) inzake kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek gebruik of de
afwezigheid van namaak.

8. GESCHIL
8.1.

Elk geschil dat voortvloeit uit dit Contract zelf of in verband staat met dit Contract, moet zo snel
mogelijk en per aangetekende brief aan de andere Partij worden meegedeeld. De Vertegenwoordigers
van elk van de Partijen zullen zo spoedig mogelijk samenkomen om het probleem te bespreken en
om - te goeder trouw en met een echte inspanning om het geschil op te lossen - hierover te
onderhandelen, zonder dat dit enige formaliteit vereist.

8.2.

Indien er geen akkoord is binnen de 15 dagen na de eerste bijeenkomst van de Vertegenwoordigers,
dan heeft elke Partij het recht om het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen.

8.3.

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor ieder geschil dat voortvloeit uit de interpretatie,
uitvoering of beëindiging van dit Contract de Rechtbanken van het ambtsgebied Nijvel bevoegd zijn,
ook in beroep ter vrijwaring of wanneer er meerdere verweerders zijn.

8.4.

Op dit Contract is het Belgisch recht van toepassing.

9. VERTROUWELIJKHEID
9.1.

Elke Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, verbindt zich ertoe:
• Om die enkel aan te wenden met het oog op de goede uitvoering van het Contract;
•

Om deze niet aan derden mee te delen zonder het voorafgaande, schriftelijke akkoord van de
andere Partij;

•

Om enkel aan de personeelsleden die er absoluut kennis van moéten nemen, toegang tot die
Vertrouwelijke Informatie te verschaffen;

•

Om deze vertrouwelijkheidsverplichting op te leggen aan eenieder die toegang heeft tot de
Vertrouwelijke Informatie;
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•

Om de Vertrouwelijke Informatie enkel te kopiëren indien dit strikt noodzakelijk is en met het oog
op de goede uitvoering van het Contract;

•

Om de andere Partij meteen te informeren wanneer ze vaststelt of vermoedt dat Vertrouwelijke
Informatie aan niet-toegelaten personen werd onthuld;

•

Om alle Vertrouwelijke Informatie onmiddellijk aan de andere Partij terug te bezorgen, op diens
eenvoudig verzoek, met inbegrip van de kopieën die ervan werden genomen.

9.2.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing indien de Partij die de Vertrouwelijke
Informatie heeft ontvangen, kan aantonen:
• dat ze die Vertrouwelijke Informatie reeds kende vóór de andere Partij ze aan haar had
meegedeeld of dat die Vertrouwelijke Informatie onafhankelijk door haar werd ontwikkeld;
•

dat ze die wettelijk had bekomen van een derde die niet gebonden is door een
vertrouwelijkheidsverplichting;

•

dat die tot het openbaar domein is gaan behoren zonder schending van deze verplichting.

9.3.

De bepalingen van dit artikel blijven de Partijen binden gedurende drie (3) jaar vanaf het verstrijken of
beëindigen van dit Contract, om welke reden dat ook gebeurt.

9.4.

Indien een Partij krachtens de wet of een vonnis Vertrouwelijke Informatie moet verspreiden, dan
brengt de ontvangende Partij de verspreidende Partij onverwijld en schriftelijk op de hoogte van deze
verplichting tot verspreiding, zodat deze laatste een beschikking kan vragen die deze verspreiding
verbiedt of beperkt.

9.5.

Aan het einde van het Contract geeft elke Partij alle Vertrouwelijke Informatie terug aan de andere
Partij, of zorgt ze voor de vernietiging ervan, hetgeen schriftelijk moet worden gemeld aan de andere
partij.

10. BESCHERMING VAN DE PRIVÉLEVENSSFEER
10.1.

De Persoonsgegevens die de Klant aan de Leverancier meedeelt, worden verwerkt overeenkomstig
de Richtlijn en elke toepasbare wet.

10.2.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van het Contract, meer bepaald bij de
verwerking van Persoonsgegevens van klanten of potentiële klanten van de Klant, treedt de Klant
steeds op als voor de verwerking verantwoordelijke en de Leverancier als verwerker. De Leverancier
verwerkt de Persoonsgegevens in het kader van het Contract enkel op instructie en in
overeenstemming met de instructies van de Klant.

10.3.

De Klant waarborgt dat hij de Richtlijn alsook elke toepasbare wet naleeft in zijn hoedanigheid van
voor de verwerking verantwoordelijke.

10.4.

De Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt zonder de voorafgaande
toestemming van de Klant. De Klant aanvaardt bij deze dat de naam van de Klant kan voorkomen of
als referentie op de website van de Leverancier kan staan, opdat de Leverancier zijn software en zijn
diensten kan promoten.

10.5.

De Leverancier neemt, in zijn hoedanigheid van verwerker, alle redelijke maatregelen om de veiligheid
van de Persoonsgegevens te verzekeren.

11. SLOTBEPALINGEN
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11.1.

Men mag niet stellen dat de Partijen in gebreke blijven tegenover hun contractuele verplichtingen
indien deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht. Overmacht duidt op elke gebeurtenis buiten
de wil van de Partij of van een van zijn Leveranciers, die onvoorzienbaar en onafweerbaar is, van
welke aard dan ook, natuurrampen, stormweer, sabotage, embargo’s, stakingen, onderbrekingen of
vertragingen bij het transport of de communicatiemiddelen of bevoorrading van grondstoffen, energie
of onderdelen, ongevallen met gereedschappen die tot gevolg hebben dat dit Contract tijdelijk of
definitief niet kan worden uitgevoerd. Er wordt gesteld dat deze lijst van gevallen van overmacht niet
uitputtend is. De partij die overmacht inroept, dient dit onverwijld per aangetekende brief aan de
andere Partij mee te delen, met vermelding van de redenen en de omstandigheden die de goede
uitvoering van het Contract beletten.

11.2.

Dit Contract vormt het volledige Contract dat tussen de Partijen bestaat over het onderwerp waarover
het gaat, en het kan enkel met de schriftelijke goedkeuring van de beide Partijen worden gewijzigd.
Het Contract geeft alle verplichtingen van de Partijen weer. Buiten de bijlagen kan er geen enkel ander
extern document deel van uitmaken. Indien een of meerdere delen van dit Contract als ongeldig,
onwettig of nietig en onbestaande moeten worden beschouwd, dan zal een ongeldigheid, onwettigheid
of nietigheid de overblijvende delen van het Contract niet aantasten en zullen die volledig van kracht
blijven alsof dat ongeldige, onwettige of nietige deel (delen) nooit deel zou (zouden) uitgemaakt
hebben van het Contract. In dat geval zullen de Partijen zich inspannen om die nietige bepaling te
vervangen door een geldige bepaling die aan de geest en het voorwerp van het Contract beantwoordt.
Het feit dat de Leverancier zich niet beroept op de toepassing van een van de bepalingen van dit
Contract betekent niet dat de Leverancier er afstand van doet.

11.3.

Zolang dit Contract de Partijen bindt en tot 12 maanden na het einde ervan, zullen de Partijen – zonder
wederzijds schriftelijk akkoord – geen enkel personeelslid van de andere Partij aanwerven, doen
aanwerven, een derde opdracht geven om deze aan te werven of te doen aanwerven, en zullen ze
aan de betrokkene rechtstreeks noch onrechtstreeks bezoldigde taken toevertrouwen. Bij overtreding
van dit artikel zal de overtredende Partij aan de andere, zodra de overtreding gepleegd is, een bedrag
verschuldigd zijn dat gelijk is aan één brutojaarloon van elke betrokken werknemers.

11.4.

Dit Contract wordt « intuitu personae » afgesloten: Dit Contract is niet overdraagbaar, behoudens
schriftelijk akkoord van de Leverancier. Dit Contract kan in geen geval volledig of gedeeltelijk, onder
bezwarende titel of kosteloos, door de Klant worden overgedragen, behoudens bij bijzondere
toepassing van de wettelijke bepalingen m.b.t. het herstel of de gerechtelijke vereffening van
ondernemingen. Deze bepaling wordt als een essentiële voorwaarde van het Contract beschouwd.
De Leverancier behoudt zich het recht voor om het voordeel van dit Contract over te dragen aan elke
natuurlijke of rechtspersoon die al zijn verplichtingen tegenover de Klant zou overnemen. Bovendien
geeft de Klant toelating aan de Leverancier om de dienstverlening die met dit Contact aan hem wordt
toevertrouwd, volledig of gedeeltelijk in onderaanneming uit te besteden.

11.5.

Elke mededeling tussen de Partijen zal geldig gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel
van elke onderneming. Elke adresverandering moet, om geldig te zijn, onverwijld aan de andere Partij
worden meegedeeld. Bij kennisgeving per aangetekende brief wordt die geacht te zijn gebeurd en zal
die ingaan op de datum van afgifte op de post, waarbij de poststempel als bewijs geldt.
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BIJLAGE 1 – PERIMETER VAN DE SOFTWARE
De lijst van de Softwareversies die onder het Contract vallen is vermeld op de bestelbon(nen) en/of de factuur.
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BIJLAGE 2 – LICENTIES & PRIJS

Aantal Licenties
Het aantal gebruikers dat door dit Contract wordt toegekend is vermeld op de bestelbon(nen)

Prijs
De royalty van de licentie is bepaald op de bestelbon(nen) en/of op de factuur.

