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Licenties voor onderwijsinstellingen en studenten 
Aanvullende Voorwaarden 

 
Deze Aanvullende Voorwaarden voor Licenties voor Onderwijsinstellingen en Studenten ("Onderwijsvoorwaarden") 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 "ACAD" (“Onderwijsproducten”). Deze 

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

overeenkomst tussen partijen (de "Overeenkomst"). Bij strijdigheden komen deze Onderwijsvoorwaarden in de plaats van 

eventuele andere Aanvullende Voorwaarden, die op hun beurt in de plaats komen van de EULA. 

 

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 Onderwijsvoorwaarden. 

a) Een "Licentie voor Onderwijsinstellingen" is een licentie voor Onderwijsproducten die uitsluitend voor 

onderwijsdoeleinden wordt afgegeven aan een Klant die door SISW als een onderwijsinstelling of een andere daarvoor 

in aanmerking komende non-profitinstelling is aangemerkt. 

b)  Een "Software voor Onderwijsinstellingen" is een Onderwijssoftwareproduct dat op grond van een Licentie voor 

Onderwijsinstellingen in licentie is gegeven. 

c)   "Geautoriseerde Gebruikers" zijn, voor de doeleinde van Licenties voor Onderwijsinstellingen, een faculteit, werknemers, 

studenten en afgestudeerde assistenten van Klant die zich in het Grondgebied bevinden. 

d)    Een "Student" is een Klant die een individuele student is en een geldige Studentenlicentie heeft gekocht. 

e)   Een "Studentenlicentie" is een licentie voor Onderwijsproducten die aan Studenten van een onderwijsinstelling wordt 

verleend voor studies die rechtstreeks verband houden met een diplomagericht programma. 

f)    Het "Grondgebied" is het land waar het Onderwijsproduct wordt aangeschaft en geïnstalleerd. 

 

2. LICENTIES EN VOORWAARDEN VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Voor afzonderlijke 

Onderwijsproducten kunnen de volgende Licenties voor Onderwijsinstellingen worden aangeboden. Op een 

Orderformulier kunnen voor bepaalde Onderwijsproducten eventueel aanvullende licentie- en gebruikstypen worden 

vermeld. Elke licentie mag slechts overeenkomstig de van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden en voor de op 

het Orderformulier aangegeven duur worden gebruikt.  

2.1 Een Licentie voor Onderwijsinstellingen kan een licentie voor bepaalde tijd of een eeuwigdurende licentie zijn. Een 

licentie voor bepaalde tijd geldt voor een periode van één jaar vanaf de eerste dag van de maand die onmiddellijk volgt 

op de datum waarop het Onderwijsproduct via elektronische download aan de Klant ter beschikking wordt gesteld; de 

licentie komt daarna te vervallen, tenzij de licentie in onderling overleg tussen partijen wordt verlengd. In de jaarlijkse 

vergoeding voor een licentie voor bepaalde tijd zijn de hieronder beschreven Onderhoudsdiensten inbegrepen. Elk der 

partijen kan de licentie schriftelijk minimaal 60 dagen vóór de afloop van de alsdan geldende termijn aan de andere partij 

opzeggen. Bij Eeuwigdurende Licenties zijn geen Onderhoudsdiensten inbegrepen. 

2.2 Klant zal het gebruik van het Onderwijsproduct beperken tot Geautoriseerde Gebruikers en uitsluitend voor doeleinden 

die rechtstreeks verband houden met onderwijs, opleidingen, diplomagerichte opleidingsprogramma's, en onderzoek en 

ontwikkeling die deel uitmaken van de educatieve functies die door de Klant worden verricht. Klant mag de 

Onderwijsproducten niet gebruiken voor: i) opleidingen of educatieve activiteiten voor een niet naar een graad 

toewerkende studenten; ii) opleidingen of educatieve activiteiten voor een derde die mogelijk op grond van een 

afzonderlijke overeenkomst met SISW een licentie voor het desbetreffende Onderwijsproduct heeft; iii) alle 

commerciële doeleinden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot commerciële verwerking, betaald advies of 

verwerking van het werk van gelieerde ondernemingen; en iv) het ontwikkelen van software met het doel om die in 

licentie te geven of te verkopen. Voordat Geautoriseerde Gebruikers de Software voor Onderwijsinstellingen op 

persoonlijke of thuiscomputers in gebruik nemen, laat Klant de Geautoriseerde Gebruikers de standaardversie van de 

Overeenkomst voor Individuele Onderwijsgebruikers van SISW ondertekenen. Klant bewaart de ondertekende 

Overeenkomsten voor Individuele Onderwijsgebruikers in zijn administratie en overlegt deze Overeenkomsten op 

verzoek aan SISW. 

2.3 Klant stemt ermee in dat: i) Klant het Onderwijsproduct minimaal één keer per onderwijsjaar als onderdeel van zijn 

standaard-onderwijsaanbod in een of meer aangeboden cursussen zal gebruiken; ii) Klant de voorafgaande schriftelijke 

goedkeuring van SISW zal verkrijgen voor alle documenten die Klant voornemens is te publiceren en betrekking hebben 

op de mogelijkheden, functionaliteit en/of methodologie van het Onderwijsproduct; iii) alle door Geautoriseerde 

Gebruikers ontwikkelde softwareprogramma's en bijbehorende documentatie die samenwerken met en/of zijn gekoppeld 

aan het Onderwijsproduct aan SISW zullen worden bekendgemaakt. Dergelijke programma's en documentatie worden 

op verzoek, in de vorm van broncode, ter beschikking gesteld aan SISW. Klant verleent aan SISW een niet-exclusieve, 
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overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om al dergelijke softwareprogramma's te gebruiken en/of te 

verkopen, te distribueren en aan te passen, voor zover deze bepaling niet in strijd is met eventuele reeds bestaande 

verwerkingsvergunningen of -overeenkomsten voor dergelijke software en documentatie. Wanneer een dergelijke reeds 

bestaande vergunning of overeenkomst voor Klant strijdig is met deze bepaling, zal de reeds bestaande vergunnings- of 

overeenkomstbepaling voorrang hebben op deze bepaling, mits SISW van tevoren in kennis wordt gesteld van een 

dergelijke vergunnings- of overeenkomstbeperking. 

2.4 Op Software voor Onderwijsinstellingen die de Parasolid- of D-Cubed-producten van SISW omvat, is een afzonderlijke 

overeenkomst tussen partijen van toepassing. 

2.5 De Standaardonderhoudsdiensten die door SISW aan haar commerciële klanten worden aangeboden, gelden niet voor 

Software voor Onderwijsinstellingen. SISW verleent Onderhoudsdiensten aan de Klant, maar niet aan individuele 

Geautoriseerde Gebruikers, tussen 08.00 en 17.00 uur in de lokale tijdzones van de aangrenzende Verenigde Staten, van 

maandag tot en met vrijdag, behalve op door de SISW in acht genomen feestdagen. Klant wijst een ervaren technische 

contactpersoon aan die als contactpersoon fungeert voor het beheer en de afhandeling van alle ondersteuningsverzoeken 

van Klant.  De technische contactpersoon spant zich tot het uiterste in om problemen of kwesties van de Klant in verband 

met de Software voor Onderwijsinstellingen op te lossen voordat Klant de hulp van SISW inroept. De technische 

contactpersoon stuurt alle serviceverzoeken door naar SISW en fungeert ook als de ontvanger van alle 

Onderhoudsdiensten ter plaatse. 

2.6 Onderhoudsdiensten worden uitsluitend verleend voor de meest actuele release van de Software voor 

Onderwijsinstellingen en bestaan uit: i) telefonische ondersteuning; ii) een bulletinboarddienst waar Klant op 

elektronische wijze verzoeken voor softwareondersteuning kan registreren en release-opmerkingen en software-

informatie kan opvragen; en iii) upgrades voor de Software voor Onderwijsinstellingen, indien en wanneer die door 

SISW ter beschikking worden gesteld. Upgrades omvatten geen aparte softwaremodules waarvoor tegen meerkosten 

licenties kunnen worden aangeschaft. Klant installeert alle software-updates binnen 30 dagen na ontvangst daarvan dan 

wel (indien later) aan het einde van het huidige semester van de Klant. 

 

3. LICENTIES EN VOORWAARDEN VOOR STUDENTEN. Voor afzonderlijke Onderwijsproducten kunnen 

Studentenlicenties worden aangeboden. Op een Orderformulier kunnen voor bepaalde Onderwijsproducten eventueel 

aanvullende licentie- en gebruikstypen worden vermeld. Elke licentie mag slechts overeenkomstig de van toepassing 

zijnde Aanvullende Voorwaarden en voor de op het Orderformulier aangegeven duur worden gebruikt. Een 

Studentenlicentie wordt verleend voor een periode van één jaar vanaf de eerste dag van de maand die onmiddellijk volgt 

op de datum waarop de Studentenlicentie ter beschikking van de Student wordt gesteld, of voor een zodanige langere 

periode als door SISW op een Orderformulier wordt aangegeven. Een Studentenlicentie komt automatisch te vervallen 

indien Student zich niet aan de hierin genoemde licentievoorwaarden houdt. Een Studentenlicentie wordt verleend 

zonder dat daarin Onderhoudsdiensten van welke aard dan ook zijn begrepen. 

 

4. WERKPRODUCTEN EN GEGEVENS. Werkproducten en andere gegevens die met Onderwijsproducten worden 

gecreëerd, bevatten bepaalde beperkingen die de gegevens onbruikbaar maken wanneer ze niet in een 

onderwijsomgeving worden gebruikt. Als Klant gegevens die met een Onderwijsproduct zijn gecreëerd, combineert of 

koppelt met andere gegevens, kunnen deze beperkingen ook gevolgen hebben voor die andere gegevens. SISW kan 

geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden indien Klant met Onderwijsproducten gemaakte 

gegevens combineert of koppelt met gegevens die op andere wijze zijn gecreëerd.. 

 


