Climarad Core.Net Software Development Kit (SDK)
Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Climarad en u. Lees deze voorwaarden aandachtig
door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de
media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). Ze zijn tevens van toepassing op alle






updates,
supplementen,
documentatie, en
ondersteuningsservices.
Voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval gelden de
meegeleverde bepalingen.
De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Door de software te downloaden, installeren,
benaderen of gebruiken gaat u akkoord met alle voorwaarden in deze overeenkomst. Als u niet akkoord
gaat met de voorwaarden, mag u de software niet downloaden, installeren, benaderen of gebruiken. “U”
of “u” verwijst naar de persoon die de software downloadt, installeert, benadert of gebruikt (en, als u een
rechtspersoon vertegenwoordigt, ook naar die rechtspersoon, waarbij u aangeeft en garandeert dat u
gemachtigd bent om deze overeenkomst aan te gaan voor die rechtspersoon).
Indien u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande
rechten.

1.

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

a.

Installatie en gebruik. U mag (i) een onbeperkt aantal exemplaren van de software op uw computer installeren
en gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van uw programma's die uitsluitend bestemd zijn voor
gebruik in samenhang met een Climarad systeem, en (ii) uw Climarad-toepassingen distribueren onder de
voorwaarden van deze overeenkomst.

b.

Opgenomen ‘third party’-programma's. De software bevat mogelijk andere niet Climarad-programma's. De
licentievoorwaarden bij die programma's zijn van toepassing op uw gebruik van die betreffende programma's.

2.

AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN

a.

Te distribueren code. De software bevat code die u uitsluitend mag verspreiden in Climarad-toepassingen mits
u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden. .

i.

Distributievereisten. Voor elke Te distribueren code die u distribueert, moet u:




hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw Climarad-toepassingen;
de Te distribueren code die is openomen in een installatieprogramma uitsluitend distribueren als onderdeel



van dat installatieprogramma zonder wijzigingen;
duidelijk aangeven in marketingmateriaal, documentatie en ander materiaal dat betrekking heeft op de
Climarad-toepassing (bijvoorbeeld op de webpagina's waarop de Climarad-toepassing wordt beschreven of
waarvan de Climarad-toepassing kan worden gedownload of anderszins kan worden verkregen) dat deze



geschikt is voor gebruik met de Climarad;
distributeurs en externe eindgebruikers vragen in te stemmen met bepalingen waarmee de software ten



minste in dezelfde mate wordt beschermd als door deze overeenkomst; en
uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw Climarad-toepassingen.

ii.

Distributiebeperkingen. Het is niet toegestaan:




auteursrecht, merk of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen;
de handelsmerken van Climarad te gebruiken in de namen van uw toepassingen op een manier die suggereert



dat uw toepassingen afkomstig zijn van of zijn goedgekeurd door Climarad;
de Te distribueren code toe te voegen aan schadelijke, aanstootgevende, misleidende of onrechtmatige



programma's;
de broncode van de Te distribueren code te wijzigen of te distribueren zodat een gedeelte ervan valt onder
een Uitgesloten licentie. Een Uitgesloten licentie is een licentie waarin gebruik, wijziging en/of distributie
plaatsvindt onder de voorwaarde dat.



3.

de code openbaar wordt gemaakt of gedistribueerd in broncodevorm, of
anderen het recht hebben de code te wijzigen.

DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Climarad behoudt zich alle
andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst,
tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. Hierbij dient u zich te houden aan
de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt
gebruiken. Het is niet toegestaan:

o
o
o

o
o
o
o

functies van de Climarad die niet openlijk beschikbaar zijn of zijn geactiveerd door de software te benaderen, te
gebruiken of proberen te benaderen of gebruiken;
de technische beperkingen in de software te omzeilen;
enig onderdeel van de software dat niet beschikbaar is in broncode te onderwerpen aan reverse-engineering, te
decompileren of te disassembleren, tenzij en alleen voor zover dit, niettegenstaande deze beperking,
uitdrukkelijk is toegestaan op grond van het toepasselijke recht;
de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;
de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of
de software te gebruiken voor commerciële softwarehosting-services.

4.

REGULATIEVE NALEVING. U gaat ermee akkoord dat uw ontwikkeling, marketing, verkoop en distributie van
Climarad-toepassingen in overeenstemming zal zijn met alle geldende wettelijke eisen.

5.

OVEREENKOMST EN RECHTSAFSTAND.U erkent dat u met de software de Climarad kunt besturen. Afhankelijk
van hoe u kiest de software te gebruiken, is het mogelijk dat u personen verwondt of schade aanbrengt aan de
Climarad of andere eigendommen. Bij het gebruik van de software dient u stappen te ondernemen voor het
ontwerpen en testen van uw Climarad-toepassingen om te garanderen dat uw toepassingen geen onredelijk
risico inhouden op persoonlijk letsel of de dood, schade aan eigendommen of ander verlies. U dient uw
toepassing zodanig te ontwerpen dat defecten van een Climarad en/of de software geen persoonlijk letsel of de
dood, schade aan eigendommen of ander verlies kunnen veroorzaken. Als u ervoor kiest de software te
gebruiken, neemt u het risico op u dat uw gebruik van de Climarad en/of de software schade of verlies
veroorzaakt, waaronder aan de eindgebruikers van uw Climarad-toepassingen, en gaat u ermee akkoord om
afstand te doen van alle vorderingen op Climarad en haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot dergelijk
gebruik (inclusief maar niet beperkt tot vorderingen dat een Climarad of de software defect is) en om Climarad
en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren van dergelijke vorderingen.

6.

VRIJWARING. U gaat ermee akkoord Climarad en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren van en verdedigen
tegen alle claims, inclusief advocatenkosten, die betrekking hebben op het gebruik van uw Climaradtoepassingen.

7.

RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om
de software opnieuw te installeren.

8.

DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden.

9.

ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden
tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software.

10. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Nederlandse exportwetgeving van toepassing. U moet u houden
aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze
wetten zijn tevens inbegrepen beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik.
11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates,
internetservices en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de
software en productondersteuningsservices.
12. TOEPASSELIJK RECHT.
Op deze overeenkomst is de nederlandse wetgeving van toepassing.
13. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt
over andere rechten in uw land/regio. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in het kader van
het recht in uw land/regio als dit in uw land/regio niet is toegestaan.
14. GEEN GARANTIE. De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen risico.
Climarad wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende
consumentenrechten hebt onder uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan
aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van HET recht VAN UW LAND, wijst Climarad de
impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakend
karakter van de software af.
15. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Climarad en haar
leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van EUR 5,00. U kunt geen andere schade
verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, indirecte of incidentele
schade.
Deze beperking geldt voor alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites
van derden of programma's van derden en vorderingen met betrekking tot niet-naleving van de overeenkomst,
garantie of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voor zover dit is
toegestaan op grond van toepasselijk recht.
De beperking geldt zelfs als Climarad op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid
van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land of
regio de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

