Proeflicenties
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., of een van de aan Siemens Industry Software gelieerde bedrijven (hierin
collectief “SISW” genoemd), is een overeenkomst voor softwarelicentie en diensten overeengekomen met een klant voor SISW
software, die de vorm kan hebben van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of een "click-wrap" of
online overeenkomst waarmee de klant elektronisch heeft ingestemd (hierin de “Overeenkomst” genoemd). Deze algemene
voorwaarden (het “Amendement voor Proefversies”) zijn specifiek voor proef- of evaluatielicenties voor software verleend door
SISW. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en, voor zover deze voorwaarden in strijd
zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst, zullen deze voorwaarden voorrang krijgen op de voorwaarden van de
Overeenkomst en strijdige bepalingen in de Overeenkomst vervangen met betrekking tot proef- of evaluatiesoftware van SISW.
1.

Definities. Termen met hoofdletters in het Amendement voor Proefversies zullen dezelfde betekenis hebben als omschreven in
de Overeenkomst, tenzij ze in de Amendement voor Proefversies anders worden gedefinieerd.

2.

Verlening van licentie. SISW verleent Klant uitsluitend voor proefdoeleinden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare,
beperkte licentie voor het installeren en gebruiken van de uitvoerbare vorm van de Software in een testomgeving binnen het
Grondgebied. De Software mag niet worden gebruikt voor commerciële, professionele of productieve doeleinden, voor
commerciële trainingen of andere winstgevende doeleinden, met inbegrip van testen, analyses en vergelijkingen. Indien
gedurende de looptijd van deze Overeenkomst SISW Klant updates of nieuwe versies van de Software biedt, worden ze als
onderdeel van de Software beschouwd en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Uitsluitend
Klant is verantwoordelijk voor de installatie van de Software op compatibele apparatuur, met Software voor besturingssysteem,
voorzien door de Klant. Klant is niet bevoegd, en stemt ermee in om het volgende niet uit te voeren: (i) de Software in zijn
geheel of gedeeltelijk te kopiëren, behalve indien redelijkerwijs nodig voor installatie van de Software en voor back-up
doeleinden; (ii) de Software openbaar te maken aan enige andere persoon dan werknemers van de Klant die kennis dienen te
hebben om de proef uit te voeren; of (iii) de Software te decompileren, demonteren of reverse engineering uit te voeren. Klant
zal alle auteursrechten of eigendomsvermeldingen in hun exacte vorm behouden en reproduceren op alle kopieën van de
Software gemaakt door Klant. Zoals tussen Klant en SISW, zullen het origineel en alle kopieën van de Software eigendom van
SISW blijven en zullen zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst zoals gewijzigd in dit
Amendement voor Proefversies. SISW behoudt alle niet uitdrukkelijk hierin verleende rechten in de Software.

3.

Verplichtingen van Klant. Klant zal SISW de host-id leveren die wordt vereist door SISW en alle andere informatie die
redelijkerwijs door SISW gevraagd voor elk werkstation en/of de server waarop het gedeelte licentiebeheer van de Software zal
worden geïnstalleerd om SISW toe te staan een licentiebestand te genereren dat toegang door eindgebruikers zal beperken tot
alleen die Softwaremodules die hieronder in licentie worden gegeven en voor het waarborgen van naleving door Klant van de
Overeenkomst, zoals hierin gewijzigd. Klant erkent de verklaring van SISW dat de Software waardevolle handelsgeheimen en
vertrouwelijke zakelijke informatie van SISW en/of haar derde leveranciers vormt en bevat. Klant zal dergelijke informatie in
vertrouwen bewaren en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.
Als de Klant of een van de medewerkers van Klant inbreuk pleegt of dreigt inbreuk te plegen op de verplichtingen van de
Overeenkomst, zoals hierin gewijzigd, zal SISW het recht hebben, in aanvulling op dergelijke andere middelen die beschikbaar
kunnen zijn, om een voorlopige maatregel op te leggen op grond van dergelijke handelingen of pogingen. Klant erkent en stemt
ermee in dat monetaire schadevergoedingen ontoereikend zijn om SISW te beschermen. De verplichtingen van vertrouwen en
geheimhoudingsverklaring uiteengezet in deze paragraaf 3 zullen van kracht blijven na beëindiging van de Overeenkomst,
zoals hierin gewijzigd. Derde leveranciers van SISW kunnen de Overeenkomst, zoals hierin gewijzigd, afdwingen, omdat het
betrekking heeft op hun Software direct tegen Klant.

4.

Afwijzing van garanties. Proefsoftware wordt Klant geleverd 'as-is', zonder onderhoudsdiensten van SISW. Klant erkent en
stemt ermee in dat de invoer van gegevens en de juistheid en nauwkeurigheid daarvan, met inbegrip van de uitvoer gegenereerd
als gevolg van dergelijke invoer, onder exclusieve controle van Klant vallen. Elk gebruik door Klant van de uitvoer van
gegevens, of enige afhankelijkheid daarvan, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant. SISW EN DERDE
LEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF TEGEN INBREUK, MET BETREKKING
TOT DE SOFTWARE ONDER EN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST. In geen geval zullen SISW en/of haar
derde leveranciers aansprakelijk zijn ten opzichte van Klant voor eventuele vorderingen of schade die voortvloeit uit of in
verband met deze Overeenkomst, ongeacht de vorm van de actie, hetzij uit contract, onrechtmatige daad of anderszins.

5.

Duur en Beëindiging. Proeflicenties zullen geldig zijn voor een beperkte, eindige tijd, gespecificeerd door SISW. Elke
proeflicentie zal onmiddellijk worden beëindigd als de Klant zich niet houdt aan een van de hierin opgenomen voorwaarden.
Ontvangst door Klant van updates of nieuwe releases zullen niet impliciet de looptijd van de proeflicentie verlengen buiten de
termijn die voor dergelijke Software is opgegeven. Binnen 10 dagen na beëindiging van een proeflicentie zal Klant, op kosten
van Klant, (i) de originele en alle materiële kopieën van de Software ongeacht de vorm en alle bijbehorende hardwaresleutels
aan SISW retourneren, (ii) alle elektronische kopieën van de Software vernietigen, en (iii) SISW schriftelijk certificeren dat aan
dergelijke verplichtingen is voldaan.
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