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MC – CNC Shopfloor Management 
Aanvullende Voorwaarden 

 
Deze Aanvullende Voorwaarden voor MC ("MC-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 "MC" ("MC Software"). Deze MC-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 MC-voorwaarden: 

(a) "Geautoriseerde Agenten" zijn de consultants, agenten en contractanten van Klant of Eindklant die werken op de 

locatie van Klant of Eindklant en die toegang moeten hebben tot gelicentieerde MC Software en/of Documentatie 

bij hun ondersteuning van interne bedrijfsactiviteiten van Klant of Eindklant. 

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

(c) "COL" (Certificate Of License) is het Licentiecertificaat, dat informatie over de gebruiksrechten van de geleverde 

Software bevat. Het COL wordt geleverd bij specifieke MC Software of de gerelateerde Documentatie. 

(d) "Eindklant" is de derde aan wie Klant de MC Software overdraagt onder de Overeenkomst en deze MC-

voorwaarden. 

(e)  "Exemplaar" is een installatie in een fysieke besturingssysteemomgeving of een installatie in een virtuele 

besturingssysteemomgeving. 

(f)  "Simulatiesoftware" is simulatiesoftware van Klant, waarin Klant onderdelen van VNCK Software heeft 

geïntegreerd. 

(g) "VNCK Software" verwijst naar een softwarepakket waarmee de virtuele kern van het systeem voor numerieke 

controlemechanismen aangeduid als "SINUMERIK" (VNCK) kan worden geïntegreerd en uitgevoerd in de 

Simulatiesoftware via een interface. VNCK Software wordt gelicentieerd als RunMyVNCK ALM, Create 

MyVNCK ALM, RunMyVNCK ISV COL en Create MyVNCK Dongle. 

(h) "Afgeleide Software" verwijst naar aangepaste software voor numerieke controlemechanismen aangeduid als 

"SINUMERIK" die is gemaakt met behulp van Create MyHMI/3GL-, Create MyCC- of Create MyCCI-licenties of 

de informatie daarin (zoals de beschrijving van de interface), en die is gebaseerd op de interfaces die voor dit doel 

door SISW worden geleverd in overeenstemming met de Documentatie. Voor het uitvoeren van Afgeleide Software 

op SINUMERIK zijn aparte runtime-licenties vereist. Afhankelijk van de vereiste interface, is voor Create MyCCI-

licenties mogelijk ook de corresponderende Compile Cycle-software vereist. 

(i) "Toepassingssoftware" zijn computerprogramma's die zijn gemaakt door de klant of door andere 

softwareleveranciers, die niet gebruikmaken van de communicatie-interfaces van de SINUMERIK-controller en die 

zijn geïntegreerd in de gebruikersinterface van SINUMERIK (HMI). Deze kunnen in de SINUMERIK-controller 

zijn geïntegreerd of op de SINUMERIK-controller zijn geïnstalleerd zonder te zijn geïntegreerd. Voor het uitvoeren 

van Toepassingssoftware op SINUMERIK is een aparte licentie (Run MyHMI/3GL) vereist. 

 

2. LICENTIE- EN GEBRUIKSTYPEN.  Voor afzonderlijke MC 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 voor de duur die op het Orderformulier wordt vermeld. 

2.1 Een "Eeuwigdurende Licentie" of "Verlengde Licentie" is een licentie voor de Software die voor onbeperkte tijd 

geldt. Bij Eeuwigdurende Licenties zijn geen Onderhoudsdiensten inbegrepen. 

2.2 Een "Enkele Licentie" is een niet-exclusieve licentie van de MC Software die Klant of Eindklant mag installeren 

op één Exemplaar en mag gebruiken zoals op het Orderformulier wordt vermeld.   

2.3 Een "Proef- of Demolicentie" is een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, om de MC Software alleen voor 

testdoeleinden te installeren op één Exemplaar zoals schriftelijk is vastgelegd tussen de partijen. De gebruiksduur 

van de MC Software is beperkt tot een periode van zestig dagen met ingang van de levering van de MC Software. 

De partijen kunnen een andere gebruiksduur overeenkomen, bijvoorbeeld in het geval van VNCK Software.  

2.4 Een "Zwevende Licentie" is een niet-exclusieve licentie waarbij de toegang tot de MC Software te allen tijde is beperkt 

tot het maximum aantal Geautoriseerde Gebruikers dat op het Orderformulier wordt vermeld. Klant heeft het recht de 

MC Software te installeren op tien keer zoveel Exemplaren als het aantal aangeschafte licenties. Voorbeeld: als 

Klant drie (3) licenties heeft aangeschaft, mag de MC Software worden geïnstalleerd op dertig Klant-Exemplaren.  

 

3. LICENTIEVERLENING. Naast de licentieverlening in de Overeenkomst heeft de Klant het recht om de 

licentierechten over te dragen aan een Eindklant op voorwaarde dat de Klant (i) een overeenkomst aangaat met de 

Eindklant met voorwaarden die ten minste even streng zijn als de voorwaarden van de Overeenkomst en deze MC-

voorwaarden, (ii) SISW voorziet van de contactgegevens van de Eindklant, en (iii) voor zover van toepassing, de 

Eindklant voorziet van een bestaande licentiesleutel of vergelijkbare licentiesleutel en het respectieve licentiebewijs. 
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4. SPECIALE VOORWAARDEN voor VNCK-, Create MyHMI/3GL-, Create MyCC- en Create MyCCI-

SOFTWARE 

4.1 Rechten 

4.1.1 VNCK Software. SISW verleent Klant het niet-exclusieve, overdraagbare recht de VNCK Software te installeren 

en gebruiken in overeenstemming met de volgende voorwaarden om de virtuele kern van het numerieke 

controlemechanisme aangeduid als "SINUMERIK" (VNCK) te integreren en uit te voeren in de Simulatiesoftware 

via een interface. Voor het integreren en uitvoeren van de VNCK voor het maken en testen van de 

Simulatiesoftware is een Create MyVNCK Dongle-licentie of een Create MyVNCK ALM-licentie in combinatie 

met een Run MyVNCK ALM-licentie vereist. Voor het uitvoeren van de VNCK die al in de Simulatiesoftware 

geïntegreerd is, is een MyVNCK ISV COL- of een Run MyVNCK ALM-licentie vereist. Aan Klant wordt het 

recht verleend voor het overdragen van uitsluitend Create MyVNCK ALM- en Run MyVNCK ALM-licenties aan 

derden onder de bepalingen van Paragraaf 3 van deze MC-voorwaarden. De overdracht van Run MyVNCK ISV 

COL- en Create MyVNCK Dongle-licenties valt uitsluitend onder de afwijkende Paragrafen 4.2 en 4.3 van deze 

MC-voorwaarden.  Daarnaast mag Klant kopieën maken van de Simulatiesoftware die bij de VNCK wordt 

verstrekt en deze overdragen aan derden voor hun gebruiks- of testdoeleinden. Klant is uitsluitend gerechtigd de 

derde het recht te verlenen om een kopie van de Simulatiesoftware die bij de VNCK wordt verstrekt te gebruiken 

op één Exemplaar.  

Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor Simulatiesoftware die wordt ontwikkeld met behulp van 

de VNCK Software en vrijwaart SISW van elke aansprakelijkheid in dit verband. 

4.1.2 Create My HMI/3GL, Create MyCC en Create My CCI: SISW verleent Klant een niet-exclusief, niet-

overdraagbaar recht de geleverde software te installeren en gebruiken om Afgeleide Software te maken, kopieën 

van de aldus gemaakte Afgeleide Software te maken en deze samen met het machinehulpprogramma te verkopen 

of over te dragen aan derden voor hun gebruik of toepassing. Als de Afgeleide Software programmaonderdelen 

bevat die door SISW zijn geleverd (met name broncode), is voor overdracht van deze Afgeleide Software 

voorafgaande schriftelijke toestemming van SISW vereist. Klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid 

voor Afgeleide Software die wordt ontwikkeld met behulp van de ontwikkelomgeving en vrijwaart SISW van 

elke aansprakelijkheid in dit verband. 

4.2 Afgeleide Software maken; Integratie van VNCK in de Simulatiesoftware op basis van Create MyVNCK 

Dongle en Run MyVNCK ISV COL.  Klant heeft het recht om de Software beschikbaar te stellen aan een derde 

indien en voor zover dat deze uitsluitend wordt geleverd voor het maken van Afgeleide Software of het integreren 

van VNCK in de Simulatiesoftware voor Klant. Hiervoor moet Klant een overeenkomst met de derde aangaan met 

voorwaarden die ten minste even streng zijn als de voorwaarden van de Overeenkomst en deze MC-voorwaarden. 

Klant is ervoor aansprakelijk dat de derde deze bepalingen naleeft en Klant vrijwaart SISW tegen elke aanspraak op 

schadevergoeding van de derde. 

4.3 Overige rechten en verplichtingen, onder meer met betrekking tot ontwikkeling en tests op basis van Create 

My VNCK Dongle en Run MyVNCK ISV COL.  Klant heeft het recht om voor zichzelf maximaal drie (3) kopieën 

van de door SISW geleverde VNCK Software te maken voor ontwikkelings- en testdoeleinden. Klant is verplicht 

de gemaakte kopieën van de VNCK Software te nummeren met licentienummers die door SISW worden geleverd. 

Klant is tevens verplicht om het aantal gemaakte en gedistribueerde kopieën van de VNCK Software bij te houden, 

alsmede het aantal kopieën dat hij heeft gebruikt voor integratie in zijn Simulatiesoftware en de bijbehorende 

licentienummers. Er moet kunnen worden geverifieerd of de juiste verslagleggingsprocedure is gevolgd en de 

vereiste gegevens zijn vastgelegd, met inbegrip van de adressen van de derden aan wie kopieën van de VNCK 

Software zijn geleverd, de corresponderende licentienummers en het aantal kopieën. Klant onderneemt stappen om 

ervoor te zorgen dat de VNCK Software zodanig tegen kopiëren is beveiligd (bijv. door middel van een dongle, 

identificatie van de hardware, enz.) dat deze ten minste even goed is beveiligd tegen ongeoorloofd kopiëren als de 

eigen Simulatiesoftware. 

4.4 Aandachtspunten (alleen VNCK Software). Naast de licentievergoeding voor de VNCK Software voor het maken 

en testen van de Simulatiesoftware betaalt Klant een licentievergoeding voor elke kopie van de Run MyVNCK ISV 

COL-licentie of elke kopie van de Run MyVNCK ALM-licentie die is geïntegreerd in de Simulatiesoftware en door 

Klant is gedistribueerd of gebruikt als onderdeel van deze Simulatiesoftware in het kader van de verleende rechten. 

Klant hoeft niet te betalen voor kopieën die worden gebruikt voor archiverings- en test- en ontwikkelingsdoeleinden, 

mits ze worden gebruikt zoals vermeld in deze MC-voorwaarden.  

 


