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Geleende producten 
Aanvullende Voorwaarden 

 
Deze Aanvullende Voorwaarden voor Geleende producten ("Leenvoorwaarden") wijzigen de Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker 
(End User License Agreement, "EULA") tussen SISW en Klant, en zijn uitsluitend van toepassing wat betreft de Producten die op de Order 
worden aangemerkt met "TRIAL" of "LOAN" ("Leenproducten"). Deze Leenvoorwaarden vormen samen met de EULA en alle van toepassing 
zijnde Aanvullende Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen (de "Overeenkomst"). Bij strijdigheden komen deze 
Leenvoorwaarden in de plaats van andere Aanvullende Voorwaarden, die op hun beurt in de plaats komen van de EULA. Begrippen die 
hierin met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is toegekend. 
 

1. LICENTIETYPEN. Voor afzonderlijke Geleende producten kunnen de volgende licentietypen worden aangeboden. In een Order 
kunnen voor bepaalde Producten eventueel aanvullende licentie- en gebruikstypen worden vermeld. Op Triallicenties en 
Loanlicenties zijn de voorwaarden van toepassing van: a) de EULA, b) alle van toepassing zijnde productspecifieke Aanvullende 
Voorwaarden die te vinden zijn op https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html die 
hiervan een integraal onderdeel uitmaken, en c) deze Leenvoorwaarden. De licentieverlening in de Overeenkomst wordt gewijzigd 
met de beperkingen die in de volgende licentietypen worden toegelicht: 

1.1 "Trial"-licentie is een licentie voor beperkte duur, zoals in de Order wordt vermeld, die uitsluitend wordt verleend voor 
evaluatiedoeleinden en niet voor commerciële, bedrijfsmatige of productiedoeleinden, en niet voor training of benchmarking. 

1.2 "Loaner" of "Loan"licentie is een licentie voor een beperkte duur van het aantal maanden zoals vermeld in de Order (1LOAN is bijv. 
één Loanlicentie met een duur van één maand), verleend voor een van de volgende doeleinden zoals in de Order is aangegeven:  

(a) "Bridge" is een licentie dat  uitsluitend verleend wordt voor tijdelijke ondersteuning van de productie om de afronding van een 
Order voor licenties voor dat Softwareproduct mogelijk te maken. Met het accepteren van een Bridge Loan-licentie accepteert 
de Klant dat in de definitieve Order de looptijd van een licentie voor hetzelfde Softwareproduct als de Bridge Loan-licentie(s) 
met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke datum van toekenning van de Bridge Loan-licentie(s) toegekend werd en dat 
de betaalde licentievergoedingen voor deze licentie(s) de periode omvatten die door de Bridge Loan-licentie(s) gedekt worden; 

(b) "Evaluation" is een licentie dat  uitsluitend verleend wordt voor evaluatiedoeleinden en niet voor commerciële of 
productiedoeleinden, en niet voor opleiding of benchmarking; 

(c) "Production" is een licentie dat  uitsluitend verleend wordt om het testen van het systeem door Klant te faciliteren, voor 
evaluatie van de remix, voor servermigratie of voor upgrades; 

(d) "Promotional" is een licentie dat  uitsluitend verleend wordt ter ondersteuning van de activiteiten van Klant in ruil voor 
promotionele diensten. 

(e) "Technical"is een licentie dat  uitsluitend verleend wordt om een tijdelijke oplossing te bieden voor een technische situatie in 
het bedrijf van Klant; 

Indien dit niet op de Order vermeld is, kan een Loan- of Loaner-licentie voor alle bovenstaande doeleinden gebruikt worden. 

 

2. AANVULLENDE LICENTIEVOORWAARDEN. Het is Klant niet toegestaan om Producten die onder een Trial-of Evaluation Loan-licentie 
vallen te onthullen aan anderen dan de werknemers van Klant die daarvan op de hoogte moeten zijn om de proef te kunnen 
uitvoeren.  

 

3. AFWIJZING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID; GEEN ONDERHOUDSDIENSTEN. Niettegenstaande eventuele 
andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, worden Producten die op grond van een Trial-licentie of Loan-licentie worden 
verstrekt, aan Klant op "AS IS"-basis verstrekt, zonder Onderhoudsdiensten, zonder garanties en zonder vrijwaringsverplichtingen 
tegenover Klant, aan Klant gelieerde ondernemingen of gebruikers. SISW EN HAAR LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIES VAN 
WELKE AARD DAN OOK TEN AANZIEN VAN DE GELEENDE PRODUCTEN DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST WORDEN 
VERSTREKT, DAARONDER BEGREPEN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN 
BEPAALD DOEL OF GARANTIES VAN NIET-INBREUKMAKENDHEID. UITSPRAKEN OVER PRODUCTEN, FUNCTIONALITEIT OF 
ONDERHOUDSDIENSTEN IN COMMUNICATIE MET KLANT GELDEN ALS TECHNISCHE INFORMATIE EN NIET ALS GARANTIES. SISW 
GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN. SISW, AAN SISW GELIEERDE 
ONDERNEMINGEN, DE LICENTIEGEVERS VAN SISW EN HUN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN IN GEEN GEVAL JEGENS KLANT 
AANSPRAKELIJK VOOR AANSPRAKEN EN SCHADEN, VAN WELKE DAN OOK, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE 
OVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN DE VORDERING, EN ONGEACHT OF DE VORDERING WORDT INGESTELD OP GROND 
VAN HET CONTRACTENRECHT, OP GROND VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. 

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/online-terms/index.html
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4. BEËINDIGING. Trial-licenties en Loan-licenties komen met onmiddellijke ingang te vervallen indien Klant zich niet houdt aan de 
voorwaarden van de Overeenkomst. Bij ontvangst van updates of nieuwe releases wordt de oorspronkelijk opgegeven periode van 
een Trial-licentie of Loan-licentie niet verlengd.  


