DEMONSTRATIELICENTIEOVEREENKOMST
Deze demonstratielicentieovereenkomst (de "Overeenkomst") wordt gesloten tussen Siemens IndustrySoftware Inc., een bedrijf naar het recht van de
staat Delaware dat zijn hoofdkantoor heeft in Plano, Texas in de Verenigde Staten ("SISW"), en het bedrijf dat de voorwaarden van deze Overeenkomst
heeft geaccepteerd om een licentie te verkrijgen om de Software te demonstreren (hierna de "Partner" genoemd). SISW behoudt zich het recht voor om
haar gelieerde bedrijven te gebruiken voor het verkrijgen van haar rechten en het vervullen van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. Daarom
kan de hier gebruikte term "SISW" ook verwijzen naar gelieerde bedrijven die direct of indirect het eigendom zijn of onder controle staan van het
uiteindelijke moederbedrijf van Siemens Industry Software Inc. en die door SISW geautoriseerd zijn om de Software en de bijbehorende diensten te
leveren.
Voorafgaand aan het downloaden van de Software zal de Partner worden gevraagd elektronisch te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt in
een door SISW bepaald online formaat. Door de voorwaarden elektronisch te accepteren, aanvaardt de Partner dat dit een bindend contract is tussen
SISW en de Partner.
1.
(i)

Definities. De volgende definities zijn van toepassing op de in de Overeenkomst gebruikte termen:
"Geautoriseerde gebruikers" zijn de werknemers van Partner en Gelieerde bedrijven van Partner.

(ii) "Gelieerde bedrijven van Partner" betekent bedrijven die onder zeggenschap of onder gezamenlijk controle van de Partner staan. In de zin van
deze definitie wordt met ‘controle’ bedoeld het directe of indirecte eigendom van meer dan 50% van de stemhebbende aandelen van een gelieerde
onderneming.
(iii) "Software" betekent de in een bestelling gespecificeerde software die vastgelegd is in een overeenkomst voor toewijzing van gelicentieerde
software of een soortgelijk besteldocument in een door SISW geaccepteerd formaat, dat een elektronisch formaat kan zijn (elk een 'LSDA' genoemd).
(iv) "Gelieerd bedrijf van SISW" betekent elk bedrijf dat gelieerd is met SISW.
(v) "Grondgebied" betekent de landen waarin de Partner en zijn Gelieerde bedrijven gevestigd zijn conform de van toepassing zijnde beperkingen
van de exportbepaling in deze Overeenkomst.
(vi) "Handelsmerken" verwijst naar alle handelsmerken die van toepassing zijn op de Software en andere handelsmerken die SISW hanteert in
verband met de Software. Voor deze Overeenkomst omvat de term Handelsmerken ook de merken, logo's en gedeponeerde of wettelijke merken van
het Partner Program die worden gebruikt volgens de voorwaarden in het document voor het gebruik van het Partner Program logo.
2.
Deelname en reikwijdte van de Overeenkomst. SISW en Partner komen overeen dat Partner de Software mag verwerven onder de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Naar inzicht van SISW mag een gelieerd bedrijf van SISW de verplichtingen van SISW in het kader van deze
Overeenkomst op zich nemen. Partner en SISW blijven elk als enige aansprakelijk voor de handelingen en andere verplichtingen van hun
respectievelijke Gelieerde bedrijven die voortkomen uit deze Overeenkomst. Partner en SISW komen overeen te waarborgen dat hun respectievelijke
Gelieerde bedrijven hun verplichtingen onder deze Overeenkomst nakomen en te voorkomen dat hun Gelieerde bedrijven handelen in strijd met deze
Overeenkomst. SISW behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst rechtstreeks af te dwingen bij Gelieerde bedrijven van de Partner.
3.
Verlening van demonstratielicentie. Conform de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst en de bepalingen uit dit artikel
verleent SISW aan Partner en de Gelieerde bedrijven van Partner een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het installeren en
gebruiken van de uitvoerbare vorm van de Software voor de volgende doeleinden: (i) demonstreren van de software of diensten van SISW aan potentiële
klanten; (ii) interne evaluatie; (iii) training van werknemers van Partner en diens Gelieerde bedrijven. Indien SISW de Partner gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst updates of nieuwe versies van de Software verstrekt, worden die geacht onderdeel van de Software te zijn en gelden daarvoor
de voorwaarden van deze Overeenkomst. Partner is als enige verantwoordelijk voor installatie van de Software op compatibele apparatuur met door de
Partner geleverde besturingssysteemsoftware. Partner heeft niet het recht om (i) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, behalve zoals
redelijkerwijs noodzakelijk is voor installatie van de Software en voor back-updoeleinden; (ii) de Software bekend te maken aan andere personen dan
werknemers van Partner of van Gelieerde bedrijven van Partner die er kennis van moeten hebben om de demonstratie te geven; of (iii) de Software te
decompileren, te deassembleren of te ontsleutelen. Partner moet alle vermeldingen inzake auteurs- en eigendomsrechten in hun exacte vorm op alle
door hem gemaakte kopieën van de Software reproduceren. Het origineel en alle kopieën van de Software blijven in de relatie tussen Partner en SISW
het exclusieve eigendom van SISW en daarvoor gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst. SISW behoudt alle bij deze Overeenkomst niet
uitdrukkelijk verleende rechten op de Software.
Bepaalde bij deze Overeenkomst gelicentieerde Software kan het gebruik van technologie van derden bevatten of vereisen die bij de Software
wordt geleverd, met inbegrip van 'open source' Software. Technologie van derden wordt aan de Partner in licentie gegeven, hetzij onder de voorwaarden
van deze Overeenkomst of onder afzonderlijke licentievoorwaarden die worden gespecificeerd in de relevante documentatie bij de Software, in 'lees
mij'-bestanden, kennisgevingsbestanden of andere soortgelijke documenten of bestanden ('Technologie waarvoor een derdepartijlicentiegeldt').
Gebruiksrechten van Partner op Technologie waarvoor een derdepartijlicentie geldt , vallen onder dergelijke afzonderlijke licentievoorwaarden en
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worden op geen enkele wijze door deze Overeenkomst beperkt en indien een bepaling van deze Overeenkomst in strijd is met enige toepasselijk
dwingend recht verleend op grond van een derdepartijlicentie, zal deze niet van toepassing zijn. Als een geldige derdepartijlicentie vereist dat SISW
de broncode levert die in de technologie waarvoor een derdepartijlicentie geldt , is vervat, zal SISW deze op schriftelijk verzoek verstrekken, indien
van toepassing, tegen betaling van de verzend- en administratiekosten. Om twijfel hierover weg te nemen: technologie van derden waarvoor geen
derdeparijlicentie geldt, wordt geacht onderdeel te zijn van de Software en wordt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst aan de Partner in
licentie gegeven.
4.

Aanvullende voorwaarden voor bepaalde SISW programmapartners.

(i)

SISW Outbound Channel Partner-programma. Het SISW Outbound Channel Partner-programma omvat SISW resellers, distributeurs en
OEM's. Als u SISW Partner bent onder dit programma, gelden voor de demonstratielicenties die u in het kader van deze Overeenkomst
verkrijgt ook de voorwaarden van de van toepassing zijnde Channel Partner-overeenkomst met betrekking tot de demonstratielicenties, met
inbegrip van maar niet beperkt tot de SISW Softwareproducten die opgenomen zijn in de demonstratielicentie, eventuele aanvullende
voorwaarden of beperkingen voor het gebruik van de demonstratielicenties, de looptijd van de demonstratielicenties, vernieuwing van de
demonstratielicenties, levering van onderhoudsservices en/of uitbreidingen voor de demonstratielicenties en het gebruik van SISW
handelsmerken in verband met de demonstratielicenties.
SISW Consulting en System Integrator Partner-programma. Als u Partner bent onder het SISW C&SI programma, gelden voor de
demonstratielicenties die u in het kader van deze Overeenkomst verkrijgt ook de voorwaarden van de van toepassing zijnde C&SI
overeenkomst met betrekking tot de demonstratielicenties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de SISW Softwareproducten die opgenomen
zijn in de demonstratielicentie, eventuele aanvullende voorwaarden of beperkingen voor het gebruik van de demonstratielicenties, de looptijd
van de demonstratielicenties, vernieuwing van de demonstratielicenties, levering van onderhoudsservices en/of uitbreidingen voor de
demonstratielicenties en het gebruik van SISW handelsmerken in verband met de demonstratielicenties.
Frontier Partner-programma. Niettegenstaande de voorwaarden van deze Overeenkomst, gelden, als u Partner bent onder het SISW Frontier
Partner-programma, voor de demonstratielicenties die u in het kader van deze Overeenkomst verkrijgt, de voorwaarden van de van toepassing
zijnde Frontier Partner overeenkomst waarvan u en SISW overeenkomen dat deze integraal onderdeel hiervan zijn door ernaar te verwijzen.
Tevens, zal in geval van een conflict of onduidelijkheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de van toepassing zijnde Frontier
Partner overeenkomst, de van toepassing zijnde Frontier Partner overeenkomst voorrang hebben.
Software & Technology Partner-programma. Niettegenstaande de voorwaarden van deze Overeenkomst, gelden, als u Partner bent onder
het SISW Software & Technology Partner-programma, voor de demonstratielicenties die u in het kader van deze Overeenkomst verkrijgt, de
voorwaarden van de van toepassing zijnde Software & Technology Partner Overeenkomst waarvan u en SISW overeenkomen dat die hier is
opgenomen als integraal onderdeel, door ernaar te verwijzen. Tevens, zal in geval van een conflict of onduidelijkheid tussen de bepalingen
van deze overeenkomst en de van toepassing zijnde Software & Technology Partner Overeenkomst, de van toepassing zijnde Software &
Technology Partner Overeenkomst voorrang hebben.

(ii)

(iii)

(iv)

5.
Bescherming. Partner verstrekt SISW de host-identificatie die SISW nodig heeft en alle andere informatie die redelijkerwijs door SISW wordt
gevraagd voor elk werkstation en/of elke server waarop het licentiebeheergedeelte van de Software wordt geïnstalleerd om SISW in staat te stellen een
licentiebestand te genereren dat toegang door eindgebruikers beperkt tot alleen de Softwaremodules waarvoor onder deze Overeenkomst een licentie
wordt verstrekt. De Partner erkent de verklaring van SISW dat de Software waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van
SISW en/of diens derdepartijleveranciers vormt of bevat. De Partner zal dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen. Indien de Partner of één van diens werknemers inbreuk
maakt of dreigt te maken op de verplichtingen van deze Overeenkomst, heeft SISW het recht, naast de andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan,
op een voorlopige schadevergoeding voor deze handelingen en pogingen, waarbij de Partner erkent en toegeeft dat geldelijke schadevergoeding
onvoldoende is om SISW te beschermen. De verplichtingen van vertrouwelijkheid en geheimhouding zoals vastgelegd in dit Artikel blijven van kracht
nadat deze Overeenkomst is beëindigd.
6.
Vertrouwelijkheid. 'Vertrouwelijke informatie' omvat alle informatie, software of technische gegevens die SISW aan de Partner verstrekt en
die wordt bestempeld als vertrouwelijke informatie. Om twijfel hierover weg te nemen: Partner zal geen vertrouwelijke informatie verstrekken aan
SISW.
SISW verklaart en de Partner erkent dat de Software waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke bedrijfsinformatie van SISW vormt of
bevat. De Partner erkent en handelt altijd overeenkomstig het recht van SISW op en eigendom van alle auteursrechten, uitvindingen of handelsgeheimen
die in de Software zijn vervat, ongeacht of er patenten voor zijn verleend en zal op geen enkele manier handelen of nalaten te handelen, om opzettelijk
of onopzettelijk de rechten op dergelijk intellectueel eigendom te schaden of in strijd met het intellectueel eigendomsrecht dat SISW heeft op de
Software en de bijbehorende documentatie.
Partner verbindt zich ertoe om (i) Vertrouwelijke Informatie van SISW strikt vertrouwelijk te houden en niet beschikbaar te stellen aan enige
derde partij, behalve in zoverre dit noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen te voldoen of overeenkomt met de rechten van Partner onder deze
Overeenkomst; (ii) vertrouwelijkheidsverplichting op te leggen aan de partijen aan wie enige Vertrouwelijke Informatie wordt bekendgemaakt; (iii)
tenminste dezelfde voorzorgen te nemen ter bescherming van de Vertrouwelijke Informatie van SISW als voor het beschermen van de eigen
vertrouwelijke en bedrijfsgegevens van vergelijkbaar belang, maar in geen geval minder dan redelijke voorzorgsmaatregelen; en (iv) de Vertrouwelijke
Informatie van SISW niet te gebruiken voor enig ander doel dan de doeleinden waarvoor deze Vertrouwelijke Informatie is bekendgemaakt.
Uitzonderingen op de vertrouwelijkheid. De voorgaande bepalingen verhinderen Partner niet om informatie te gebruiken of bekend te maken
die (i) reeds aan hem bekend was, met of zonder verplichting tot vertrouwelijkheid; (ii) openbaar bekend is of wordt zonder onrechtmatige handeling
door of namens Partner zelf; (iii) rechtmatig en zonder beperkingen ontvangen is van een derde partij; (iv) onafhankelijk door Partner ontwikkeld is
zonder gebruik van informatie van SISW; (v) met schriftelijke goedkeuring van SISW bekendgemaakt mag worden gemaakt; of (vi) moet worden
bekendgemaakt op last van een overheidsinstantie of wet, mits de Partner SISW voorafgaand aan de bekendmaking schriftelijk op de hoogte stelt van
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een dergelijke vereiste, zodat SISW de kans heeft in te grijpen en de bekendmaking te voorkomen. Om twijfel hierover weg te nemen: elk van beide
partijen mag deze Overeenkomst (onder de voorwaarden van een eerdere schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst) bekendmaken aan inspecteurs,
adviseurs, advocaten en potentiële overnemers als dat nodig is om normale activiteiten in het kader van deze Overeenkomst uit te voeren.
De verplichtingen van vertrouwelijkheid en geheimhouding zoals hierin vastgelegd blijven geldig nadat deze Overeenkomst is beëindigd.
7.
Looptijd en beëindiging. De Overeenkomst gaat in op de datum waarmee Partner heeft ingestemd (de "Ingangsdatum") en eindigt voor elk
Software-item twaalf (12) maanden daarna, tenzij SISW, geheel naar eigen inzicht, ervoor kiest om de Partner langer toegang te geven tot de
demonstratiesoftware of als voor de Software voorwaarden gelden van een onderliggende Overeenkomst van het SISW Partner Program, zoals
beschreven in Artikel 4 van deze Overeenkomst, in welk geval deze Overeenkomst eindigt op de vervaldatum van de van toepassing zijnde
onderliggende SISW Partner Program overeenkomst die vermeld wordt in Artikel 4 van deze Overeenkomst. Daarbij eindigt deze Overeenkomst met
onmiddellijke ingang wanneer de Partner niet voldoet aan enige van de hier opgenomen voorwaarden of aan de voorwaarden van een onderliggende
SISW Partner Program overeenkomst die vermeld wordt in Artikel 4 van deze Overeenkomst. Alle toegekende licentierechten voor ieder Softwareitem eindigen als deze Overeenkomst voor dat Software-item vervalt. Ontvangst van updates of nieuwe versies door de Partner impliceert niet dat de
looptijd van deze Overeenkomst voor het betreffende Software-item wordt verlengd. Binnen 10 dagen na beëindiging zal de Partner op kosten van
Partner (i) de Software aan SISW retourneren of het origineel en alle kopieën van de Software in elke vorm en alle bijbehorende licentiecodes
vernietigen en (ii) schriftelijk aan SISW garanderen dat aan deze verplichtingen is voldaan.
8.
Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid. De Software wordt aan de Partner geleverd op 'as-is'-basis. De Partner erkent en aanvaardt
dat de invoer van gegevens en de nauwkeurigheid en passendheid daarvan, met inbegrip van de op basis van die invoer gegenereerde uitvoer, uitsluitend
onder controle van de Partner staat. De Partner is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat de Partner maakt van de gegevensuitvoer en het
daarin gestelde vertrouwen. SISW EN ZIJN DERDEPARTIJLEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN
IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF
TEGEN INBREUKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE DIE ONDER EN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST WORDT
GELEVERD. In geen geval zullen SISW en/of zijn derdepartijleveranciers aansprakelijk zijn voor enige claims of schade van de Partner die
voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, van welke aard dan ook op grond van contract, fout of anderszins.
9.
Export. De verplichting van SISW om aan de verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen is onder voorbehoud dat SISW niet wordt
belemmerd door nationale of internationale wet- en regelgeving inzake handel of douane, met inbegrip van embargo's of andere sancties. De Partner
stemt ermee in te voldoen aan alle geldende nationale en internationale export- en herexportverordeningen, met inbegrip van maar niet beperkt tot die
van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de regelgeving van elk ander land of elke jurisdictie die van
toepassing kunnen zijn (de 'Exportwetgeving'). Met name, maar niet als beperking van het voorgaande, moet de Partner waarborgen dat de Software
en alle afleidingen daarvan niet worden (i) gedownload, uitgevoerd, wederuitgevoerd (inclusief eventuele "aan uitvoer gelijkgestelde" levering) of
overgedragen, direct of indirect, in strijd met enige toepasselijke economische sanctie of Exportwetgeving of (ii) worden gebruikt voor enig doel dat
verboden is onder de Exportwetgeving of (iii) geleverd aan personen/entiteiten die anderszins niet in aanmerking komen de Software te verwerven, in
licentie te krijgen of te gebruiken. SISW behoudt zich het recht voor om de noodzakelijke controles uit hoofde van Exportwetgeving uit te voeren en
de Partner zal op verzoek SISW onverwijld de nodige informatie verstrekken om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De Partner zal SISW
vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos stellen voor alle vorderingen, procedures, processen, boetes, verliezen, kosten en schade voortvloeiend
uit of verband houdend met het niet naleven van Exportwetgeving door de Partner en de Partner zal SISW vergoeden voor alle verliezen en onkosten
die daaruit voortkomen. Dit Artikel blijft geldig nadat deze Overeenkomst om welke reden dan ook is afgelopen of beëindigd.
10.
Algemeen. Partner verklaart dat Partner deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat hij gebonden is aan de voorwaarden en
bepalingen. Partner gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst de volledige en exclusieve inhoud van de wederzijdse overeenkomst vormt, die alle
eerdere voorstellen of overeenkomsten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, en alle eerdere wederzijdse communicaties met betrekking tot het
onderwerp van deze Overeenkomst vervangt. Deze Overeenkomst mag alleen schriftelijk worden geamendeerd via een document dat door Partner en
SISW wordt ondertekend en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SISW, geheel of gedeeltelijk, vrijwillig of van rechtswege,
door Partner worden toegewezen of overgedragen. Partner zal de Software niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SISW.
Partner zal de Software niet exporteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SISW en zonder de vereiste voorafgaande autorisatie van
het Amerikaanse Ministerie van Handel of een andere bevoegde autoriteit. Omleiding in strijd met de wetgeving van de Verenigde Staten is verboden.
Deze Overeenkomst valt onder en wordt geïnterpreteerd volgens het materiële recht van de staat Delaware (Verenigde Staten), zonder evenwel
rekening te houden met conflictregels die kunnen vereisen dat de wetten van een andere jurisdictie worden toegepast. Het VN-verdrag inzake
contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten, is niet van toepassing op
transacties in het kader van deze Overeenkomst.
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