Aanvullende voorwaarden voor het onderwijs
Siemens Digital Industries Software

Deze aanvullende voorwaarden voor het onderwijs ('Onderwijsvoorwaarden') wijzigen de Universal Customer Agreement, 'UCA') of
Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker (End User License Agreement, 'EULA') tussen Klant en SISW uitsluitend wat betreft het Aanbod en de
Producten die op de Order met de volgende alfanumerieke codes worden aangeduid : 'ACAD' ('Onderwijsaanbod'). Deze Onderwijsvoorwaarden
vormen samen met de UCA of EULA (zoals van toepassing) en andere van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden de volledige overeenkomst
tussen partijen (de 'Overeenkomst'). Bij strijdigheden komen deze Onderwijsvoorwaarden in de plaats van eventuele andere Aanvullende
voorwaarden, die op hun beurt in de plaats komen van de EULA en UCA.
1.

DEFINITIES. Begrippen die hierin met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die daaraan elders in de Overeenkomst is
toegekend. De volgende aanvullende definities gelden voor deze Onderwijsvoorwaarden.
"Onderwijsinstelling" betekent een Klant die een onderwijsinstelling of andere gekwalificeerde non-profitorganisatie is.
'Student' is een Klant die een individuele student is die een geldig Aanbod voor het onderwijs heeft aangeschaft voor studiedoeleinden die
rechtstreeks verband houden met een opleiding die met een diploma wordt afgesloten.

2.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Aanbod voor het onderwijs blijven ook onderworpen aan alle andere van toepassing zijnde Aanvullende
voorwaarden die worden vermeld op https://www.siemens.com/sw-terms/supplements. Deze voorwaarden maken een integraal onderdeel
hiervan uit. Voor Onderwijsinstellingen vallen onder Geautoriseerde gebruikers ook studenten die bij de Klant zijn ingeschreven voor een
opleiding die met een diploma wordt afgesloten. In een Order kunnen voor bepaald Onderwijsaanbod eventueel aanvullende licentie- en
gebruikstypen worden vermeld. Op Aanbod voor het onderwijs dat de Parasolid- of D-Cubed-producten van SISW omvat, is een afzonderlijke
overeenkomst tussen partijen van toepassing.

2.1

Beperkingen van het Onderwijsaanbod.
(a) Klant zal het Onderwijsaanbod uitsluitend gebruiken voor doeleinden die direct verband houden met:
(i)

het onderwijzen, opleiden of instrueren van programma's die een diploma uitreiken;

(ii)

studies en cursussen in het kader van programma's die met een diploma uitreiken;

(iii)
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten waarbij alle eindresultaten en onderzoek ter beschikking worden gesteld van het
publiek of in het publieke domein worden gepubliceerd; of
(iv)
het uitvoeren van activiteiten zonder winstoogmerk door Geautoriseerde gebruikers, zoals deelname aan studentenwedstrijden,
studentenprojecten of studentendemonstraties.
(b) Klant mag het Onderwijsaanbod niet gebruiken voor: i) opleidingen of educatieve activiteiten voor niet naar een graad toewerkende
studenten; ii) opleidingen of educatieve activiteiten voor een derde die mogelijk op grond van een afzonderlijke overeenkomst met SISW een
licentie voor het desbetreffende Onderwijsaanbod heeft; iii) productie of alle commerciële doeleinden, waaronder inbegrepen maar niet
beperkt tot commerciële verwerking, betaald advies of verwerking van het werk van gelieerde ondernemingen; iv) het ontwikkelen van
software met het doel om die in licentie te geven of te verkopen; en v) eventuele benchmarking of concurrentieanalyse van software die door
concurrenten van SISW is ontwikkeld.
(c) Onderwijsaanbod wordt alleen beschikbaar gesteld aan Onderwijsinstellingen en Studenten. Een Klant die geen Onderwijsinstelling is maar
studenten stageplaatsen aanbiedt voor het doel van een programma dat met een diploma wordt afgesloten, kan een verzoek tot aankoop van
Onderwijsaanbod van SISW indienen voor gebruik door deze studenten. SISW zal het verzoek naar eigen goeddunken beoordelen en zal, indien
goedgekeurd, de betreffende Klant beschouwen als een Onderwijsinstelling, uitsluitend voor het verlenen van een Onderwijsaanbod voor
gebruik door dergelijke studenten gedurende de stage bij die Klant. Alle andere algemene voorwaarden in deze Onderwijsvoorwaarden blijven
van toepassing.
2.2

Voorwaarden van het Onderwijsaanbod. Klant gaat ermee akkoord dat i) Klant vooraf schriftelijke toestemming van SISW krijgt voor alle
documenten die bestemd zijn voor publicatie door Klant en die betrekking hebben op de mogelijkheden, functionaliteit en/of methodologie
van het Onderwijsaanbod; en ii) alle softwareprogramma's en bijbehorende documentatie die door Klant ontwikkeld zijn en die in
wisselwerking staan en/of een interface hebben met het Onderwijsaanbod, aan SISW worden bekendgemaakt. Dergelijke programma's en
documentatie worden op verzoek, in de vorm van broncode, ter beschikking gesteld aan SISW. Klant verleent aan SISW een niet-exclusieve,
overdraagbare, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om al dergelijke softwareprogramma's te gebruiken en/of te verkopen, te distribueren
en aan te passen, voor zover deze bepaling niet in strijd is met eventuele reeds bestaande verwerkingsvergunningen of -overeenkomsten voor
dergelijke software en documentatie. Wanneer een dergelijke reeds bestaande vergunning of overeenkomst voor Klant strijdig is met deze
bepaling, zal de reeds bestaande vergunnings- of overeenkomstbepaling voorrang hebben op deze bepaling, mits SISW van tevoren in kennis
wordt gesteld van een dergelijke vergunnings- of overeenkomstbeperking.

3.

ONDERSTEUNING EN ONDERHOUDSDIENSTEN. Cloudservices-ondersteuning en Software-onderhoudsdiensten voor Onderwijsaanbod
worden verleend in overeenstemming met de relevante voorwaarden die in de andere toepasselijke Aanvullende voorwaarden zijn
gespecificeerd, met de volgende afwijkingen:
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3.1

Onderwijsinstellingen.
(a) Software-onderhoudsdiensten en Cloudservices-ondersteuning die in een Aanbod zijn opgenomen of afzonderlijk door de Klant zijn
aangeschaft, worden, voor zover van toepassing, uitsluitend geleverd aan Onderwijsinstellingen, maar niet aan individuele Geautoriseerde
Gebruikers, tussen 8:00 en 17:00 uur in lokale tijdzones van de aangrenzende Verenigde Staten, maandag tot en met vrijdag, met uitzondering
van door SISW erkende feestdagen. Onderwijsinstelling wijst een ervaren technische contactpersoon aan die als contactpersoon fungeert voor
het beheer en de afhandeling van alle ondersteuningsverzoeken van Onderwijsinstelling. De technische contactpersoon zal commercieel
redelijke pogingen ondernemen om problemen of kwesties van Onderwijsinstelling in verband met het Onderwijsaanbod op te lossen voordat
Klant de hulp van SISW inroept. De technische contactpersoon stuurt alle serviceverzoeken door naar SISW en fungeert ook als de ontvanger
van alle Onderhoudsdiensten en Cloudservices-ondersteuning ter plaatse.
(b) Software-onderhoudsdiensten en Cloudservices-ondersteuning worden alleen geleverd voor de meest actuele versie van het
Onderwijsaanbod en bestaan uit het volgende: i) telefonische ondersteuning; ii) bulletinboarddienst waarin Onderwijsinstelling
ondersteuningsverzoeken elektronisch kan registreren en toegang kan krijgen tot releasenotes en softwaregegevens; en iii) upgrades van het
Onderwijsaanbod, indien en wanneer dit door SISW ter beschikking worden gesteld. Upgrades omvatten geen aparte softwaremodules of
Cloudservices die tegen meerkosten kunnen worden aangeschaft. Onderwijsinstelling installeert alle software-updates binnen 30 dagen na
ontvangst daarvan dan wel (indien later) aan het einde van het huidige semester van Onderwijsinstelling.

3.2

Studenten. Een Onderwijsaanbod wordt verleend aan een Student zonder Onderhoudsdiensten of ondersteuning van welke aard dan ook.

4.

WERKPRODUCTEN EN GEGEVENS. Werkproducten en andere gegevens die met Onderwijsaanbod worden gemaakt, bevatten bepaalde
beperkingen die de gegevens onbruikbaar maken wanneer ze niet in een onderwijs- of openbare onderzoeksomgeving worden gebruikt. Als
Klant gegevens die met Onderwijsaanbod zijn gemaakt, combineert of koppelt met andere gegevens, kunnen deze beperkingen ook gevolgen
hebben voor die andere gegevens. SISW kan geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden indien Klant met Onderwijsaanbod
gemaakte gegevens combineert of koppelt met gegevens die op andere wijze zijn gemaakt.

5.

OPENBARE INSTELLINGEN. Indien Klant een Onderwijsinstelling is die een publieke instelling is die niet in staat is om in te stemmen met de
bepaling Toepasselijk recht en bevoegdheid in de UCA of EULA (zoals van toepassing) als gevolg van dwingend recht, is het volgende van
toepassing:

5.1

Toepasselijk recht en bevoegdheid. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat of provincie waar de Onderwijsinstelling
is gevestigd. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid
en plaats van handeling van de rechtbanken van de staat of provincie waar de Onderwijsinstelling is gevestigd. Het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

5.2

Vrijwaring. De voorwaarden van de Overeenkomst met betrekking tot de vrijwaring van andere partijen door Klant zijn slechts bindend voor
Klant voor zover het toepasselijke recht dit toelaat.
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