Licenties voor onderwijsinstellingen en studenten
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 Onderwijsinstellingen”) zijn specifiek voor licenties voor software voor onderwijsinstellingen
en/of studenten 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 SISW licenties voor
onderwijsinstellingen of studenten.
1.

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

1.1 “Software voor Onderwijsinstellingen” betekent die Softwareproducten die SISW heeft aangewezen als bundels voor
onderwijsinstellingen ten behoeve van licentieverlening aan onderwijsinstellingen voor de doeleinden vermeld in dit
Amendement voor Onderwijsinstellingen.
1.2 “Geautoriseerde gebruikers”, voor doeleinden van de Software voor Onderwijsinstellingen, betekent faculteit, medewerkers,
studenten en afgestudeerde assistenten van de Klant in het gelegen in het Grondgebied.
1.3 “Student” betekent een Klant die een individuele student is die een geldige Licentie voor Studenten heeft gekocht.
1.4 “Studentenlicentie” betekent die Softwareproducten die SISW heeft aangewezen als Licenties voor Studenten ten behoeve van
licentieverlening voor Studenten in een onderwijsinstelling voor studies die rechtstreeks verband houden met een programma
dat met een diploma wordt erkend.
1.5 “Grondgebied” betekent het land waar de software wordt aangeschaft en geïnstalleerd.
2.

Voorwaarden van toepassing op Licenties voor Onderwijsinstellingen. Als de Software aan de Klant als Licentie voor
Onderwijsinstelling is verstrekt, kunnen de volgende voorwaarden van toepassing zijn in aanvulling op de andere bepalingen
en voorwaarden van de Overeenkomst.

2.1 Software voor Onderwijsinstellingen kan als volgt aan Klant via beperkte termijn of permanent worden gelicentieerd: (i) Een
beperkte licentie zal worden verleend voor een periode van één jaar na de eerste dag van de maand onmiddellijk na de datum
waarop de Software via elektronische download beschikbaar is gemaakt voor Klanten en zal daarna vervallen, tenzij deze
wordt hernieuwd met wederzijdse instemming van de partijen. Er geldt een jaarlijkse vergoeding voor een licentie met beperkte
termijn, die de hieronder beschreven onderhoudsdiensten omvat. Elke partij kan een dergelijke licentie beëindigen door de
andere partij ten minste 60 dagen vóór het verstrijken van de dan geldende termijn een schriftelijke kennisgeving te leveren; (ii)
Een Permanente Licentie geldt voor onbepaalde tijd, met inachtneming van de voortdurende naleving door Klant van de
voorwaarden van de Overeenkomst, zoals hierin gewijzigd. Als de Klant een Permanente Licentie voor Software voor
Onderwijsinstellingen wordt verleend, zal de licentie geen onderhoudsdiensten omvatten, tenzij de Klant dergelijke diensten
afzonderlijk bestelt bij SISW of een door erkende SISW wederverkoper of distributeur.
2.2 Klant zal gebruik van de Software beperken tot Geautoriseerde Gebruikers uitsluitend voor doeleinden die rechtstreeks verband
houden met onderwijs, opleiding, programma's erkend met een graad, en onderzoek en ontwikkeling die deel uitmaken van de
educatieve functies van de Klant. SISW verbiedt het gebruik van de Software uitdrukkelijk voor (i) alle opleidingen of
instructies die niet met een graad zijn erkend; (ii) alle training of educatie voor alle derden die licentiehouder van de software
kunnen zijn onder een afzonderlijke Overeenkomst met SISW; (iii) alle commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt
tot, commerciële verwerking, betaald advies, of verwerking van de werkzaamheden van alle gelieerde partijen; en (iv)
ontwikkelen software voor verkoop of licentie. Als opschortende voorwaarde voor gebruik door Geautoriseerde Gebruikers van
Software voor Onderwijsinstellingen op persoonlijke of thuiscomputers zal de Klant de Geautoriseerde Gebruikers de
standaardversie van de Overeenkomst voor Enkele Gebruikers van Onderwijsinstellingen van SISW laten ondertekenen. Klant
zal de ondertekende Overeenkomsten voor Enkele Gebruikers van Onderwijsinstellingen archiveren en ze op verzoek van
SISW aan SISW leveren.
2.3 Klant dient tevens te voldoen aan de volgende voorwaarden: (i) Klant zal de Software ten minste eenmaal per onderwijsjaar
gebruiken als onderdeel van zijn standaard aangeboden curriculum in een cursus of aangeboden cursussen; (ii) Klant zal vooraf
schriftelijke toestemming verkrijgen van SISW voor alle documenten die bestemd zijn voor publicatie door Klant, betreffende
de capaciteit, de functionaliteit en/of methodologie van de Software; (iii) Alle softwareprogramma's en bijbehorende
documentatie ontwikkeld door Geautoriseerde Gebruikers die interageren met en/of gebruik maken van een interface met de
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Software zullen aan SISW worden bekendgemaakt. Dergelijke programma's en documentatie zullen desgevraagd beschikbaar
worden gesteld aan SISW in de vorm van broncode. Klant verleent SISW een niet-exclusieve, overdraagbare, volgestort,
royaltyvrije licentie om alle dergelijke softwareprogramma's te gebruiken en/of te verkopen, te verdelen en aan te passen, in de
mate dat deze bepaling niet in strijd is met alle mogelijke reeds bestaande vergunningen of Overeenkomsten voor verwerking
die van toepassing zijn op dergelijke software en documentatie. Wanneer een dergelijke reeds bestaande subsidie of
overeenkomst voor Klant strijdig is met deze bepaling, zal de reeds bestaande bepaling van de subsidie of overeenkomst
voorrang hebben op deze bepaling, mits SISW in kennis wordt gesteld van een dergelijke toekennings- of
overeenkomstbeperking.
2.4 Productspecifieke voorwaarden met betrekking tot Software voor Onderwijsinstellingen, welke Parasolid- of D-Cubedproducten van SISW omvat, zullen worden opgenomen in een afzonderlijke Overeenkomst die door de partijen worden
aangegaan.
2.5 Standaard onderhoudsdiensten aangeboden door SISW aan haar commerciële klanten zijn niet van toepassing op Software voor
Onderwijsinstellingen. SISW zal onderhoudsdiensten aan Klant leveren, 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, met
uitzondering van de door de SISW in acht genomen feestdagen. Klant zal een deskundige fulltime vertegenwoordiger
toewijzen die zal dienen als een centraal punt voor beheer en oplossen van alle Klantaanvragen voor onderhoud van Software
voor Onderwijsinstellingen. Deze persoon zal zijn/haar uiterste best om problemen of kwesties van de Klant in verband met de
Software voor Onderwijsinstellingen op te lossen alvorens voor hulp contact op te nemen met SISW. Deze persoon zal alle
serviceaanvragen aan SISW doorsturen en zal ook dienen als de ontvanger van SISW onderhoudsdiensten voor de gehele site.
2.6 Onderhoudsdiensten worden alleen aangeboden voor de meest actuele versie van de Software voor Onderwijsinstellingen
indien geïnstalleerd op het type computer en besturingssysteem waarvoor de Software voor Onderwijsinstellingen is ontworpen
en bestaat uit het onderstaande: (i)
Telefonische ondersteuning die bestaat uit verzoeken om ondersteuning beantwoord
door technisch ondersteuningspersoneel van SISW voor de specifieke technische behoeften en problemen van de Software voor
Onderwijsinstellingen; (ii) bulletinboarddienst, waarmee Klant elektronisch verzoeken voor ondersteuning voor software
registreren en toegang hebben tot releaseopmerkingen en software; en (iii) een upgrade naar de Software voor
Onderwijsinstellingen, indien en wanneer deze door SISW beschikbaar is gemaakt. Upgrades zullen geen aparte
softwaremodules omvatten die beschikbaar zijn als licentie tegen extra kosten. Klant gaat ermee akkoord alle van SISW
ontvangen softwareupdates binnen 30 dagen na ontvangst te installeren, of aan het einde van het huidige semester van de Klant,
indien dat later is.
2.7 Werkproduct en andere gegevens die met Software voor Onderwijsinstellingen kunnen worden gecreëerd, kunnen bepaalde
beperkingen bevatten die de gegevens onbruikbaar maken buiten het educatieve gebruiksgebied. Als Klant gegevens die met
Software voor Onderwijsinstellingen zijn gecreëerd combineert of koppelt met anders gecreëerde gegevens, dan kunnen die
andere gegevens ook door deze beperkingen worden beïnvloed. SISW zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
dragen indien Klant gegevens die met Software voor Onderwijsinstellingen zijn gecreëerd met anders gecreëerde gegevens
combineert of koppelt.
3.

Voorwaarden van toepassing op Studentenlicenties. Als de Software aan Student als Studentenlicentie is verstrekt, kunnen
de volgende voorwaarden van toepassing zijn in aanvulling op de andere bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst.

3.1 Een Studentenlicentie zal aan de Student in licentie worden gegeven als Licentie met Beperkte Termijn die zal gelden voor een
periode van één jaar na de eerste dag van de maand die onmiddellijk volgt na de datum waarop Studentenlicentie beschikbaar is
voor Student, of een langere periode gemaakt, zoals door SISW opgegeven.
3.2 Student zal gebruik van de Studentenlicentie beperken tot academische studies die direct zijn gerelateerd aan een met diploma
erkend programma. De Studentenlicentie zal worden beëindigd als Student deze bevoegdheid overschrijdt, of probeert te
overschrijden.
3.3 Een Studentenlicentie wordt verleend zonder enige onderhoudsdiensten van enige soort.
3.4 Werkproduct en andere gegevens gecreëerd met Studentenlicentie bevatten bepaalde beperkingen die de gegevens onbruikbaar
maken buiten academisch gebruik. Als Student gegevens die met Studentenlicentie zijn gecreëerd combineert of koppelt met
anders gecreëerde gegevens, dan kunnen die andere gegevens ook door deze beperkingen worden beïnvloed. SISW zal geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen indien Student gegevens die met Studentenlicentie zijn gecreëerd met anders
gecreëerde gegevens combineert of koppelt.
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