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Gebruiksrechtovereenkomst Stuwplan 5000
Art. 1. Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a.

b.

Stuwplan5000: de computerprogrammatuur, in computerleesbare vorm (objectcode). Voor wat
betreft de omvang en beperkingen van het gebruiksrecht alsmede voor de
vrijwaringsverplichtingen van Flumina Europaea wordt onder Stuwplan 5000 mede de
documentatie begrepen;
Documentatie: de beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van Stuwplan5000,
op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm door Flumina Europaea aan u ter
beschikking gesteld.

Art. 2. Gebruiksrecht
Flumina Europaea verleent hierbij aan u het niet exclusieve en niet overdraagbare recht
Stuwplan5000 te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze
overeenkomst.

Art. 3. Reikwijdte van het gebruiksrecht
1.
2.

U mag Stuwplan5000 slechts gebruiken op één computer van het schip waarvoor u een licentie
heeft.
U mag Stuwplan5000 slechts installeren op één extra computer indien u voor de module ‘extra
computer’ heeft gekozen.

Art. 4. Kopiëren, wijzigen
1.

2.
3.

U mag Stuwplan5000 niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen
of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze
overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
U bent gerechtigd van Stuwplan5000 voor beveiligingsdoeleinden één back-upkopie te maken,
als dat voor het toegestane gebruik nodig is.
Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van Stuwplan5000 is het u nimmer toegestaan in
Stuwplan5000 voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk
karakter van Stuwplan5000, of enige andere verwijzing naar Flumina Europaea, te wijzigen of te
verwijderen.
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4.

Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van Stuwplan5000 is het u nimmer toegestaan
door Flumina Europaea aangebrachte technische maatregelen in Stuwplan5000 te verwijderen
of te ontwijken. Als beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat u geen back-upkopie van
Stuwplan5000 kan maken, zal Flumina Europaea u desgevraagd zonder extra kosten een
reservekopie ter beschikking stellen.

Art. 5. Reverse engineering
1.

2.

Het is u niet toegestaan Stuwplan5000 te decompileren, de code te verveelvoudigen of te
vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou
geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van
interoperabiliteit van Stuwplan5000 met andere programmatuur.
U verbindt zich om zich in het laatstbedoelde geval eerst schriftelijk tot Flumina Europaea te
wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens welke u door de
eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. U dient daarin aan te geven welke
functionaliteit de te ontwikkelen programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van
Stuwplan5000 hij over de broncode zou willen beschikken, een en ander teneinde Flumina
Europaea in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, u de beschikking over
de verlangde gegevens kan verkrijgen. Flumina Europaea dient binnen redelijke termijn
schriftelijk op dit verzoek te reageren.

Art. 6. Geheimhouding, overdracht
1.
2.

3.

U zal Stuwplan5000 niet beschikbaar stellen aan enige derde.
U zal Stuwplan5000 of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel
van apparatuur) of het gebruiksrecht voor Stuwplan5000, niet aan enige derde overdragen of
afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen.
Als U desondanks Stuwplan5000 en/of het gebruiksrecht voor Stuwplan5000 aan een derde wil
overdragen dient hij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van Flumina Europaea te
verzoeken en alle daarbij door Flumina Europaea verlangde gegevens te verstrekken. Flumina
Europaea zal daarop beoordelen of aan de genoemde derde Stuwplan5000 kan worden
overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.
Toestemming voor overdracht van Stuwplan5000 en/of verlening van een nieuw gebruiksrecht
zal door Flumina Europaea niet worden geweigerd, als de verzochte overdracht of
gebruiksrechtverlening past in het door Flumina Europaea voor overdracht van Stuwplan5000
en/of verlening van gebruiksrechten gehanteerde beleid en voldoet aan de daarvoor geldende
voorwaarden.

Art. 7. Intellectuele Eigendomsrechten
1.

Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede
soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot Stuwplan5000 en de
documentatie, komen uitsluitend toe aan Flumina Europaea. Niets in deze overeenkomst strekt
tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
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2.

Flumina Europaea garandeert aan u dat Stuwplan5000 en het aan u toegestane gebruik daarvan
geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en
dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen.

Art. 8. Aansprakelijkheid
Flumina Europaea is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste
stabiliteitsberekeningen . U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste
gegevens en het narekenen van de stabiliteit.

Art. 9. Vergoeding
1.
2.

Voor het in artikel 2 bedoelde gebruiksrecht betaalt u aan Flumina Europaea de eenmalige
vergoeding zoals overeengekomen is .
Na verstrijking van een jaar betaalt u voor het gebruik van Stuwplan jaarlijks aan Flumina
Europaea de verschuldige jaarkosten.

Art. 10. Betaling
1.
2.

De in art. 8 bedoelde vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na verzending
door Flumina Europaea van een daarop betrekking hebbende factuur.
Als u ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is Flumina Europaea gerechtigd het werken
met Stuwplan5000 te blokkeren totdat de betaling ontvangen is.

Art. 11. Duur, beëindiging
1.

2.
3.

4.
5.

Deze overeenkomst wordt van kracht op het moment dat u door het klikken op de ‘ik ga
akkoord met de voorwaarden’ instemt met deze overeenkomst .
Het gebruiksrecht wordt echter pas van kracht nadat de in de art. 8 en 9 bedoelde bedragen aan
Flumina Europaea volledig zijn betaald.
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan uitsluitend worden beëindigd of
ontbonden in één van de gevallen, bedoeld in dit artikel.
Flumina Europaea heeft het recht deze overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:
a. in het geval van schending door u van een of meer van zijn verplichtingen ingevolge artikel
3 t/m 6 van deze overeenkomst of van een van de rechten, bedoeld in artikel 7.1;
b. als de onderneming van u wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of
anderszins.
U kunt deze overeenkomst alleen schriftelijk beëindigen uiterlijk een (1) maand voor het
verstrijken van het jaar waarvoor gebruikslicentiekosten zijn betaald.
In alle gevallen van beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden ook, dient u alle
exemplaren van Stuwplan5000 en de documentatie die in zijn bezit zijn alsmede alle daarvan
gemaakte verveelvoudigingen binnen twee (2) weken na beëindiging of ontbinding af te geven
aan het adres van Flumina Europaea. Als een dergelijk retourneren feitelijk onmogelijk is, dient u
Stuwplan5000 direct na beëindiging of ontbinding te vernietigen, onder overlegging van een
behoorlijk bewijs van die vernietiging. Tevens dient Stuwplan5000 direct na beëindiging of
ontbinding uit alle bij u aanwezige apparatuur te worden verwijderd.
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Art. 12. Gehele overeenkomst
1.

2.

De rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het gebruik van Stuwplan5000 zijn
uitsluitend in deze overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken dienaangaande
zijn onverbindend.
Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door
beide partijen is ondertekend.

Art. 13. Toepasselijk recht, geschillen
1.

2.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag van
Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april
1980 (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst
zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in de plaats waar Flumina Europaea gevestigd is.
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