Professionele Services
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 Professionele Services") zijn specifiek voor professionele adviesdiensten die door SISW of een
van haar gelieerde bedrijven aan Klant worden geleverd. 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 professionele adviesdiensten geleverd door SISW of deze vervangen.
VOORWAARDEN VOOR DE PROFESSIONELE SERVICES
1.

Definities. De volgende termen hebben de hieronder aangegeven betekenis.

1.1

“Professionele Services” betekent die professionele adviesdiensten uiteengezet in een SOW.

1.2

“SOW” betekent een verklaring van werk in een vorm die door Klant wordt geleverd aan, en schriftelijk wordt geaccepteerd
door, SISW. Elke SOW moet, behalve enige andere voorwaarden die wederzijds aanvaardbaar zijn voor de partijen, de
voorwaarden van de Overeenkomst bevatten, zoals hierin gewijzigd, door verwijzing, de professionele adviesdiensten die
door SISW worden verstrekt redelijk gedetailleerd beschrijven, evenals de aan SISW verschuldigde vergoedingen met
betrekking tot dergelijke diensten.

2.

Professionele Services; Wijzigingsprocedure. SISW levert de Professionele Services, en levert de producten, beschreven in
een SOW. SISW en Klant zullen een formele wijzigingsprocedure inzake de omvang van enige aangevraagde wijzigingen aan
de SOW, inclusief het bereik van de werkzaamheden, de aanpak, de planning, de kosten of producten die verband houden met
de Professionele Services. Zodra SISW of de Klant een wijzigingsverzoek indient, stelt SISW op basis van de aangevraagde
wijziging of revisie een kostenraming en planning op en stuurt die naar de Klant voor schriftelijke toestemming. Als het
wijzigingsverzoek door Klant is goedgekeurd, gaat SISW voort met de services zoals gewijzigd volgens de SOW en zoals
gewijzigd op grond van de aanvraag voor wijzigingscontrole. Als de Klant het wijzigingsverzoek niet binnen 10 dagen na
verzending door SISW van de gekoppelde kostenraming en planning heeft aanvaard, wordt de gekoppelde aanvraag voor
wijzigingscontrole als ongeldig beschouwd en gaat SISW voort met de Professionele Services zonder de aangevraagde
bestelling voor wijziging in acht te nemen.

3.

Personeel. SISW behoudt zich het alleenrecht voor om al dan niet personeel van SISW toe te wijzen om de Professionele
Services te leveren. Het personeel van SISW dat de services levert, blijft in dienst van SISW en SISW betaalt de vergoedingen
en andere voordelen van dergelijke medewerkers, inclusief hun salaris, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid en
alle belastingen en bijdragen die een werkgever dient te betalen in het kader van tewerkstelling van werknemers. SISW heeft het
recht om een beroep te doen op onderaannemers om te voldoen aan haar verplichtingen volgens elke toepasselijke SOW, op
voorwaarde dat SISW in de eerste plaats aansprakelijk blijft tegenover de klant voor de werkzaamheden die door onderaannemers
zijn uitgevoerd. Terwijl SISW de Professionele Services volgens een SOW levert en in de 12 daaropvolgende maanden na
afronding van dergelijke Professionele Services zal geen van beide partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere direct
of indirect een van diens medewerkers benaderen voor tewerkstelling of daadwerkelijk tewerkstellen. Dit geldt ook voor de
onderaannemers van SISW die actief betrokken waren of zijn bij de uitvoering, het gebruik of de evaluatie van de toepasselijke
Professionele Services. Niettegenstaande het voorgaande stemmen beide partijen ermee in dat deze Overeenkomst niet verbiedt
dat (i) via recrutering (executive search) of soortgelijke activiteiten die door SISW of haar filialen worden gebruikt op een
normale manier en overeenkomstig vroegere werkwijzen in opdracht van andere klanten dan SISW medewerkers worden
aangeworven en (ii) dat sollicitaties plaatsvinden naar aanleiding van advertenties of andere algemeen verspreide publicaties.

4.

Verantwoordelijkheden van Klant. Klant moet voldoen aan haar verplichtingen zoals bepaald in de betreffende SOW.
Daarnaast, voor zover redelijkerwijs nodig voor SISW om haar services in de vestiging van Klant te verlenen, zorgt de Klant
ervoor dat SISW toegang krijgt tot gebouwen en kan beschikken over kantoorruimte, kantoorinrichting, telefoon- en
faxdiensten, nutsvoorzieningen, kantoorbenodigdheden en kopieerinrichtingen. Als het in het kader van de services
noodzakelijk is dat software die door derden in licentie gegeven of op een andere manier geleverd is aan de Klant, wordt
openbaar gemaakt aan, gebruikt door of toegankelijk gemaakt voor SISW, dan zal de klant zonder enige kosten voor SISW
zorgen voor alle nodige toelatingen, licenties en sublicenties, opdat SISW haar services met betrekking tot de software van
derden kan leveren. Klant voert de verdediging bij elke vordering tegen SISW, als die vordering het gevolg is van het
onvermogen van de Klant om haar verplichtingen krachtens voorgaande zin na te komen. Na de uitspraak van de bevoegde
rechtbank betaalt Klant de kosten voor de verdediging, de toegekende schadevergoedingen en de honoraria van de advocaten
die gepaard gaan met een dergelijke claim of die het gevolg zijn van een schikking dienaangaande. Dit geldt alleen als SISW
de Klant onmiddellijk schriftelijk van de vordering op de hoogte brengt en aan de Klant toelating geeft om de volledige
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verdediging op zich te nemen of een schikking te treffen. Klant is niet verantwoordelijk voor schikkingen of compromissen
die zonder haar toestemming zijn getroffen. Deze paragraaf blijft geldig na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om
welke reden dan ook.
5.

Eigendom van Geleverde Producten.

5.1

Bestaande Software en Technologie. Elke partij behoudt alle rechten op software, ideeën, concepten, kennis, hulpmiddelen voor
ontwikkeling, technieken of andere materialen en informatie die zij voor de start van de Professionele Services reeds bezat of die
zij achteraf verwierf of ontwikkelde zonder verband met of gebruik van de intellectuele eigendom van de andere partij.

5.2

Software en Technologie van Derden. Alle software en technologie die door derden aan een partij in licentie is gegeven, blijft
eigendom van die derde partij.

5.3

Producten op basis van software en technologie van SISW. Behoudens rechten of beperkingen van derden behoudt SISW alle
intellectuele eigendomsrechten op of met betrekking tot alle producten die door SISW krachtens deze Overeenkomst zijn
ontwikkeld en geleverd, op voorwaarde dat ze bestaan uit bestaande software van SISW of tools voor softwareontwikkeling van
SISW (hierna “SISW Tools”), wijzigingen daaraan die zijn ontwikkeld als onderdeel van de services of werkstukken die zijn
afgeleid van bestaande SISW Software of SISW Tools en die zijn ontwikkeld als onderdeel van de services.

5.4

Speciale Performance Engineering Technologie en Know-how. SISW behoudt alle rechten in of in verband met enige kennis,
know-how, technieken, concepten of ideeën die ontwikkeld werden in de uitvoering van de services verstrekt ter uitvoering
hiervan en die gerelateerd zijn aan het gebied van functionele performance engineering technologieën, zoals, maar niet beperkt tot
op model gebaseerd systeemontwerp (“Model Based System Engineering” of "MBSE"), testen of analyseren van geluid vibraties - hardheid (“Noise Vibration Harshness” of "NVH"), duurzaamheid, structurele analyse, kinematica en dynamica
analyse (collectief: "Special Performance Engineering Technology").

5.5

Producten op basis van software en technologie van de Klant. Behoudens rechten of beperkingen van derden verwerft Klant alle
intellectuele eigendomsrechten op of met betrekking tot alle te leveren producten die niet bestaan uit bestaande SISW software,
SISW tools of wijzigingen of afleidingen daarvan of Special Performance Engineering Technology zoals gedefinieerd in
paragraaf 5.4 hierboven, die zijn ontwikkeld als onderdeel van de services.

5.6

Licentieverlening voor te leveren producten in eigendom van SISW. Inzake te leveren producten in eigendom van SISW krijgt de
klant hierbij een licentie voor het gebruik van de te leveren producten die door SISW in het kader van een serviceproject worden
geleverd. Als het software betreft, wordt die als objectcode geleverd en kan de Klant de software laden, opstarten, weergeven,
opslaan of op andere manieren gebruiken. Na volledige betaling voor dergelijke producten is de licentie die volgens deze
paragraaf aan Klant wordt verleend permanent, rechtenvrij, niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt tot intern gebruik van
een dergelijke kopie door Klant.

5.7

Geen “Werk op bestelling”. De services die volgens deze Overeenkomst worden geleverd, kunnen op basis van geen enkele
toepasselijke wet beschouwd worden als een “werk op bestelling”. De eigendom van werk dat in uitvoering is in het kader van
een SOW blijft voorbehouden aan SISW, tot de eigendomsrechten op geleverde producten eventueel krachtens deze
Overeenkomst worden overgedragen.

5.8

Geen licentie voor de intellectuele eigendom van de andere partij. Geen enkele licentie wordt geacht door een partij verleend te
zijn met betrekking tot octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld in deze Overeenkomst. SISW mag vrij gebruikmaken van de ideeën, concepten, methodologieën, processen en knowhow
die tijdens de serviceverlening worden ontwikkeld of gecreëerd, op voorwaarde dat SISW niet refereert naar of gebruikmaakt van
intellectuele eigendom of informatie in eigendom van Klant.

6.

Garantie. SISW verklaart en garandeert dat de services professioneel en vakkundig worden uitgevoerd. BEHOUDENS DE
BEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF 6 MET BETREKKING TOT DE PROFESSIONELE SERVICES BIEDT SISW
GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK. DERGELIJKE
GARANTIES WORDEN ALLE AFGEWEZEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
VOLDOENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAAL DOEL.

7.

Contracterende juridische entiteit en Toepasselijk recht. Niettegenstaande de voorwaarden van de Overeenkomst zal een
SOW worden aangegaan met betrekking tot een afzonderlijk dienstenproject tussen klant en SISW of de gelieerde onderneming
van SISW dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de services. De wet die van toepassing is op het project met
Professionele Services vertegenwoordigd in een SOW, zal het recht zijn van het rechtsgebied waarin SISW of de toepasselijke
aan SISW gelieerde onderneming zich bevindt.
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