Licentie voorwaarden

͟͠͞͠

Software Licentie Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de software producten die lokaal bij
de klant worden geïnstalleerd en waarvoor een software licentie dient
aangeschaft te worden.

1 Definities:
Licentiegever:
Planet Winner BVBA, Bossuytlaan 49, 8310 Brugge, België. Hierna “PLANET WINNER” genoemd.
Licentienemer:
De vennootschap zoals omschreven in de Bestelling(en). Hierna “Licentienemer” genoemd.
PLANET WINNER waarborgt de enige en exclusieve Licentiegever te zijn van de Winner software,
beschreven in de bestelling(en) en verder “De software” genoemd. PLANET WINNER geeft bij de
inwerkingtreding van deze overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot
gebruik van de software. De software is werkzaam op een bepaald computersysteem, gevestigd op
een bepaalde locatie en volgens de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. PLANET
WINNER geeft bij deze overeenkomst een programma in licentie dat onder normale omstandigheden
en mits voorgeschreven gebruik de Licentienemer toelaat een Hotel en/of Restaurant elektronisch te
beheren en gegevens van gasten te bewaren. PLANET WINNER stelt uitdrukkelijk dat de bediening
van de software een grondige hotel en/of restaurant kennis en een elementaire informatica kennis
vereist.

2 Licentievergoeding.
2.1
2.2

2.3

De licentievergoeding zoals gespecificeerd in de bestelling(en) is betaalbaar, volgens de
betalingsvoorwaarden beschreven in deze bestelling(en).
Een bijkomende licentievergoeding zal verschuldigd zijn indien de betrokken software op bijkomende
Pc’s geïnstalleerd wordt dan die vermeld in de bestelling(en). Indien de betrokken Pc’s waarvoor de
software geleverd is onwerkzaam zijn of in herstelling is, dan zal de Licentienemer dit schriftelijk melden
aan PLANET WINNER om de licentie aan te passen voor gebruik op een andere PC.
PLANET WINNER zal niet gehouden zijn een enkele dienst en/of levering van welke aard ook uit te
voeren zolang de vervallen facturen niet zijn betaald.

3 Installatie en training van de software.
3.1
3.2

Installatie en training van de software zal altijd gebeuren door PLANET WINNER zelf of door een erkend
dealer van PLANET WINNER
De prijzen voor Installatie en Training zijn terug te vinden op de door Planet Winner gepubliceerde
prijslijsten.

4 Onderhoud van de software.
4.1

Onderhoud van de software zal altijd gebeuren door PLANET WINNER zelf of door een erkend verdeler
van PLANET WINNER.
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Een apart “Service contract” zal worden opgemaakt tussen de Licentienemer en de firma
verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem. Dit “Service contract” omvat een “Update” en
een “Support” gedeelte. De Licentienemer is verplicht een “Service contract” af te sluiten.

5 Rechten van de Licentienemer.
Deze overeenkomst verleent de Licentienemer, mist correcte naleving van dit contract, het recht tot:
5.1
5.2
5.3
5.4

het verkrijgen van 1 runtime kopie van de software bestemd voor gebruik op 1 systeem op een
specifieke locatie.
de software te gebruiken op maximum het aantal Pc’s vermeld in de bestelling(en).
de software te gebruiken in overeenstemming met en binnen de grenzen van de voorwaarden bepaald in
deze overeenkomst.
het kopiëren van de software voor uitsluitende doeleinden van het maken van 1 reservekopie. Deze
reservekopie mag enkel op het aantal Pc’s (zoals vermeld in de bestelling(en)) worden geïnstalleerd
indien het originele exemplaar van de software beschadigd of vernietigd werd.

6 Verplichtingen van de Licentienemer.
De Licentienemer zal:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

accurate en geactualiseerde gegevens bijhouden aangaande het aantal en de plaats van bewaring van
alle kopijen van de software.
het gebruik binnen de onderneming van de Licentienemer superviseren en controleren in
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.
de herkomst van de software evenals de merknaam Winner duidelijk aanbrengen op alle kopijen van de
software.
het merk, de handelsnaam, copyright-notice of andere vermeldingen, niet verwijderen van de software
of documentatie die hiermee verband houdt.
de structuur van de software en de database niet kenbaar maken aan derden met uitzondering van het
personeel van de Licentienemer en voor zover dit noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de
software.
binnen een termijn van 14 dagen na de beëindiging van de licentieovereenkomst - om welke reden dan
ook - alle kopijen van de software terugsturen naar Planet Winner of de erkende verdeler, inclusief de
documentatie die in verband met deze software is geleverd aan de Licentienemer.
elke wijziging van adresgegevens binnen de 30 dagen schriftelijk aan Planet Winner of de erkende
verdeler meedelen.
Licentienemer is verantwoordelijk voor het nemen van Backups. Bij installatie van het systeem
configureert Planet Winner een automatisch backup mechanisme van de Winner database naar de harde
schijf van de server of een werkstation. Deze backups worden op het ogenblik van installatie ook getest.
Het is en blijft echter de verantwoordelijkheid van de Licentienemer om op te volgen of deze backups
ook blijven functioneren.
Planet Winner raadt ook aan dat Licentienemer voorziet in een backup infrastructuur voorziet (backup
software en hardware) waarbij op regelmatige basis een backup van de Winner data wordt gemaakt
naar een extern opslagmedium, bijvoorbeeld een externe harde schijf.
Licentienemer is verantwoordelijk om de nodige beveiliging in het netwerk en op de werkstations te
voorzien zoals een antivirus oplossing. Problemen met de Winner software veroorzaakt door een virus of
soortgelijke ‘malware’ vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Planet Winner.
Kredietkaart gegevens mogen enkel en alleen worden ingebracht in de daarvoor voorziene velden in het
systeem. Indien gebruiker kredietkaart gegevens opslaat in andere dan de daarvoor voorzien velden dan
is gebruiker zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk in geval van diefstal van deze gegevens en
de daaraan verbonden mogelijke schade en/of kosten.

7 Toelating van Planet Winner
Voor volgende handelingen is de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van PLANET WINNER
noodzakelijk:
7.1
7.2
7.3

de permanente en/of tijdelijke reproductie van de software, ongeacht op welke wijze en in welke vorm,
met uitzondering van het maken van 1 reservekopij.
het vertalen, bewerken of veranderen van de software, en de reproductie van het resultaat hiervan.
elke vorm van distributie, met inbegrip van verhuring, leasing, verkoop alsook elke vorm van
terbeschikkingstelling van de software.
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8 Intellectuele eigendomsrechten.
8.1

8.2
8.3

De Licentienemer erkent dat de software en de vertrouwelijke informatie, en de hieraan verbonden
auteursrechten en andere intellectuele en industriele rechten exclusieve eigendom blijven van de
eigenaars, Ria De Temmerman en Dirk Leysen. De Licentienemer zal op geen enkel moment, noch
tijdens, noch na het verstrijken van deze overeenkomst, de eigendomsrechten van de eigenaars in
vraag stellen of betwisten.
Indien door toedoen en door de werking van deze overeenkomst nieuwe systemen of verbeteringen tot
stand worden gebracht blijven deze eigendom van de eigenaars.
Alle inbreuken op de intellectuele rechten van de software door de Licentienemer zullen aanleiding geven
tot vervolging met bijkomende schadevergoeding voor eigenaars.

9 Aansprakelijkheid en overmacht.
9.1
9.2

PLANET WINNER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade geleden ten
gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of verkeerde werking van de software of delen daarvan.
De Licentienemer zal onder geen enkele voorwaarde PLANET WINNER aansprakelijk kunnen stellen voor
het niet-naleven van haar verplichtingen in deze overeenkomst ten gevolge van overmacht met name
omstandigheden die niet onder controle staan van PLANET WINNER en buiten haar wil om plaats vinden
zoals maar niet beperkt tot klimatologische omstandigheden, staking, overheidsacties en andere.

10 Beëindiging van de overeenkomst.
10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

Deze overeenkomst vangt automatisch aan op de datum van eerste ingebruikname van de software
(“Live date”).
De overeenkomst voor de licentie wordt aangegaan voor de volledige duur van de periode tijdens die de
software “volgens de bepalingen van deze overeenkomst” gebruikt wordt. Onderbreking wordt aanvaard
mits aangetekende opzegging 3 maanden voor het einde van iedere verjaardag van dit contract, maar
nooit gedurende het eerste jaar van dit contract.
PLANET WINNER kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen op elk moment mits aangetekende
opzegging wanneer de Licentienemer de voorwaarden van deze overeenkomst niet naleeft of wettelijke
verplichtingen niet nakomt of indien de Licentienemer een gerechtelijk akkoord aanvraagt, failliet wordt
verklaard, in vereffening wordt gesteld of verdwijnt (adreswijzigingen niet doorgeeft).
PLANET WINNER heeft het recht om van de Licentienemer vergoeding van kosten, schade en interesten
te vorderen bij niet tijdige betaling van de licentievergoeding.
Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, van juridische bijstand en tot bewaring
van de rechten van deze overeenkomst komen ten laste van de Licentienemer. De kosten voor de
buitengerechtelijke invordering bedragen steeds 15% van het verschuldigde bedrag.

11 Andere
11.1

11.2
11.3

Alle prijzen die in deze overeenkomst opgenomen worden zijn exclusief BTW, en zijn geldig gedurende
een periode van 3 maanden vanaf de datum van bestelling. PLANET WINNER behoudt zich het recht tot
aanpassing van deze prijzen.
Deze overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tussen beide partijen
die betrekking hebben op de licentie van het programma.
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen, die voortvloeien uit deze
overeenkomst, neemt uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waar het PLANET WINNER
hoofdkantoor is gevestigd kennis.

Planet Winner bvba
Bossuytlaan 49
8310 Brugge-Assebroek
Belgium - Tel: +32 (0)50 375 373 - Fax: +32 (0)50 36 02 42
email: info@winner-hotelsoftware.com
Web: http://www.winner-hotelsoftware.com
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