
Simcenter LMS Aanvullende Voorwaarden              Pagina 1/3 

Versie 2.0 (1 oktober 2018) 

Simcenter LMS  
Aanvullende Voorwaarden 

 
Deze Simcenter LMS Aanvullende Voorwaarden ("Simcenter LMS Voorwaarden") wijzigen de Licentieovereenkomst voor de 

Eindgebruiker (End User License Agreement, "EULA") tussen Klant en SISW uitsluitend wat betreft de Producten die op het 

Orderformulier worden aangemerkt met "SIM-LMS" ("Simcenter LMS Software"). Deze Simcenter LMS Voorwaarden 

vormen samen met de EULA en andere van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen 

partijen (de "Overeenkomst"). 

 

1.  DEFINITIES. Begrippen die hierin met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de 

Overeenkomst is toegekend. De volgende aanvullende definities gelden voor deze Simcenter LMS Voorwaarden : 

(a) "Geautoriseerde Agenten" zijn de consultants, agenten en aannemers van Klant die op de locatie van Klant werkzaam 

zijn en die ten behoeve van de interne bedrijfsactiviteiten van Klant toegang tot SISW-technologie nodig hebben. 

(b) "Geautoriseerde Gebruikers" zijn de werknemers en Geautoriseerde Agenten van Klant. 

(c) "Simcenter LMS Productfamilie" is elk van de volgende afzonderlijke productfamilies: Simcenter 3D,  LMS 

Virtual.Lab, Simcenter Amesim, Simcenter Tecware, LMS Samtech Caesam, en Simcenter Testlab.  

(d)  "Simcenter LMS Token-product" is elk van de producten die door een Klant kunnen worden aangeschaft in de vorm 

van valuepacks, waarvan de details door SISW worden bepaald op het moment van aanschaf door Klant. 

(e)  "Grondgebied" is het land waarin Klant de Simcenter LMS Software op grond van zijn licentie mag installeren. 

 

2. SOFTWARELICENTIETYPEN. Voor elke van de afzonderlijke Simcenter LMS Softwareproducten kunnen de 

volgende licentie- en gebruikstypen worden aangeboden. Op een Orderformulier kunnen voor bepaalde producten 

eventueel aanvullende licentie- en gebruikstypen worden vermeld. Elke licentie mag slechts door Geautoriseerde 

Gebruikers worden gebruikt in het Grondgebied en voor de duur zoals die op het Orderformulier worden vermeld. 

2.1 Een "Zwevende Licentie" is een licentie waarbij de toegang tot de Simcenter LMS Software te allen tijde beperkt is 

tot het maximale aantal gelijktijdige Geautoriseerde Gebruikers voor wie die licenties op grond van de Overeenkomst 

op geldige wijze zijn verkregen en waarbij het gebruik van de Simcenter LMS Software voorts is beperkt tot een groep 

gebruikers die: i) deel uitmaken van hetzelfde functionele team, en ii) zich in geografisch opzicht bevinden op dezelfde 

(bedrijfs)locatie van de Klant waarvoor de licentie is aangeschaft, zoals op het Orderformulier wordt vermeld. 

 

2.2 Een "Huurlicentie" is een licentie voor bepaalde tijd of een Licentie van minder dan één jaar, zoals op het 

Orderformulier wordt vermeld. In de vergoeding voor een Huurlicentie zijn Onderhoudsdiensten voor de Huurlicentie 

inbegrepen.  

 

2.3 Een "Abonnementslicentie" is een licentie voor bepaalde tijd, zoals op het Orderformulier wordt vermeld. In de 

vergoeding voor de Abonnementslicentie zijn Onderhoudsdiensten inbegrepen. Bij meerjarige Abonnementslicenties 

kan SISW verlangen dat er tijdens de abonnementsperiode nieuwe licentiesleutels worden afgegeven.  

 

2.4 Een "Back-uplicentie" is een licentie die uitsluitend wordt verleend ter ondersteuning van redundantie op de back-up- 

of failsafe-installaties van Klant. 

 

2.5 Een "Licentie voor Gelijktijdige Gebruikers" is een licentie waarbij de toegang tot de Simcenter LMS Software te 

allen tijde is beperkt tot het maximale aantal Geautoriseerde Gebruikers dat op het Orderformulier staat vermeld. 

 

2.6 Een "Persoonsgebonden Licentie" is een licentie waarbij de toegang tot de Simcenter LMS Software is beperkt tot een 

met name genoemde Geautoriseerde Gebruiker.  Klant kan een Persoonsgebonden Licentie één keer per kalendermaand 

aan een andere gebruiker toewijzen.  

 

2.7 Een "Werkpleklicentie" is een licentie op grond waarvan de Simcenter LMS Software alleen mag worden gebruikt op 

één door Klant opgegeven werkstation; in verband met deze beperking kan een hardwarevergrendelingsvoorziening of 

dongle worden gebruikt. 
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2.8 Een "Eeuwigdurende Licentie" of een "Verlengde Licentie" is een licentie die voor onbeperkte duur geldt. Bij 

Eeuwigdurende Licenties zijn geen Onderhoudsdiensten inbegrepen. 

 

2.9 Een "Productgebonden Licentie" is een licentie waarbij het gebruik van de  Simcenter LMS Software is beperkt tot het 

aantal producten van derden waarmee de Simcenter LMS Software één op één is gekoppeld. 

 

2.10 Een "Serverlicentie" is een licentie waarbij het gebruik van de Simcenter LMS Software is beperkt tot één specifiek 

genoemde server. 

 

2.11 Een "Test-/kwaliteitsgarantielicentie" is een licentie die uitsluitend wordt verleend ten behoeve van verdere aanpassing 

van de installatie en voor ondersteunings- en testdoeleinden, en die niet in een productieomgeving of voor enig ander 

doel mag worden gebruikt. 

 

2.12 “PLC” (Primary License Charge) betekent de Primaire Licentievergoeding ) of de  initiële vergoeding die dient te 

worden betaald aan het begin van een Abonnementslicentie voor LMS Virtual.Lab producten die op grond van een 

PLC/ALC licentiemodel wordt verleend. De Primaire Licentievergoeding geldt voor de licentie op de LMS Virtual.Lab 

software en de onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor de software tijdens het eerste jaar van de 

Abonnementslicentie, welke wordt gevolgd door jaarlijkse betalingen van een Jaarlijkse Licentievergoeding. 

 

2.13  “ALC” (Annual License Charge) betekent de Jaarlijkse Licentievergoeding  of de vergoeding die jaarlijks dient te 

worden betaald na het eerste jaar van een Abonnementslicentie voor LMS Virtual.Lab die op grond van een PLC/ALC 

licentiemodel wordt verleend. De Jaarlijkse Licentievergoeding geldt voor: i) het recht om LMS Virtual.Lab tijdens de 

desbetreffende jaarperiode te gebruiken, en ii) de onderhouds- en ondersteuningsdiensten. Indien de Klant nalaat ALC 

te bestellen voor het verstrijken van de periode gedekt door de PLC of een geldende ALC, zal de LMS Virtual.Lab 

licentie eindigen.  

 

2.14  “YLC” (“Yearly License Charge”) betekent  de jaarlijkse licentievergoeding die op jaarbasis moet worden betaald voor 

een type abonnementslicentie voor i) het recht om de LMS Virtual.Lab software voor één jaar te gebruiken, en ii) de 

onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor LMS Virtual.Lab. Als het abonnement niet aan het einde van de periode 

van het jaarabonnement wordt hernieuwd, eindigt de licentie voor LMS Virtual.Lab. 

 

3. VOORWAARDEN VOOR TOKENS. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Simcenter 

LMS Token-producten: 

 

3.1 Een "Basislicentie" is een Eeuwigdurende Licentie of een licentie voor bepaalde tijd voor de basisconfiguratie van de 

Simcenter LMS Productfamilie waarop het Simcenter LMS Token-product betrekking heeft. 

 

3.2 Een "Simcenter LMS Token" is een tokenlicentie die deel uitmaakt van een Simcenter LMS Token-product waaraan 

door SISW een vooraf gedefinieerde waarde wordt toegekend vanaf de datum waarop Klant het Simcenter LMS Token 

heeft aangeschaft; een Simcenter LMS Token kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot een bepaalde functionaliteit 

binnen een specifieke Simcenter LMS Productfamilie. 

 

3.3 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf van een Simcenter LMS Token-product: 

(a) De Klant kan een Simcenter LMS Token-product alleen aanschaffen als hij de bijbehorende Basislicentie al heeft 

aangeschaft. 

(b) De Klant kan alleen Simcenter LMS Tokens gebruiken die tot dezelfde Simcenter LMS Productfamilie behoren en  het 

is niet mogelijk om Simcenter LMS Tokens uit de ene Simcenter LMS Productfamilie voor andere Simcenter LMS 

Productfamilie te gebruiken.  De toegang tot en het gebruik van functionaliteiten door de Klant van SISW via Simcenter 

LMS Tokens is afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokken functionaliteit op de datum van toegang. Niet elke 

functionaliteit in een Simcenter LMS Productfamilie is met Simcenter LMS Tokens toegankelijk. 
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(c) De Klant kan Simcenter LMS Token-producten aanschaffen als Eeuwigdurende Licenties of als licenties voor bepaalde 

tijd; en de Basislicentie voor die Simcenter LMS Token-producten kan een Eeuwigdurende Licentie zijn of een licenties 

voor bepaalde tijd, zoals telkens door SISW en de Klant op een Orderformulier wordt overeengekomen. 

(d) Wanneer de Klant de Simcenter LMS Tokens inzet om bepaalde functionaliteit te gebruiken, wordt een bepaald aantal 

Simcenter LMS Tokens uitgecheckt en zijn deze niet meer beschikbaar voor gebruik door Klant totdat Klant de gebruikte 

functionaliteit afsluit. Klant kan de betrokken functionaliteit alleen gebruiken als hij over een voldoende aantal 

Simcenter LMS Tokens beschikt voor de desbetreffende Simcenter LMS Productfamilie om die functionaliteit te 

gebruiken overeenkomstig de door SISW opgegeven waarden. 

 

3.4 De Klant erkent dat als: a) hij een Simcenter LMS Token-product heeft aangeschaft  en de daarbij bijhorende 

Basislicenties die Eeuwigdurende Licenties zijn; en b) SISW het recht uitoefent om aanvullingen, wijzigingen of 

verwijderingen  te doen met betrekking tot de Simcenter LMS Token-producten of een functionaliteit binnen de 

Simcenter LMS Productfamilies zoals hierboven vermeld, dan zal de Klant alleen toegang krijgen tot die nieuwe 

Simcenter LMS Token Producten en/of die nieuwe of gewijzigde functionaliteit als de Klant op de datum van toegang 

een lopend Onderhoudscontract met SISW heeft voor de betrokken Simcenter LMS Token-product als de betrokken 

Basislicentie. 

 

 

 

Stopzetting van LMS Virtual.Lab 

Met ingang van 1 april 2019 zal SISW voor geen enkel licentietype (PLC, ALC, YLC of OTC) meer LMS 

Virtual.Lab-licenties verkopen. Voorts worden met ingang van 1 april 2019 Onderhoudsdiensten permanent 

gestaakt voor alle lopende LMS Virtual.Lab-softwarelicenties. Het recht om de huidige LMS Virtual.Lab-

softwarelicenties te blijven gebruiken, blijft voor de volledige periode van de licentie doorlopen.  

 


