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Parkbeheer software  
 

Voorwaarden behorende bij het Parkbeheer Softwarepakket 
 

SOFTWAREOVEREENKOMST 
 
BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE 
GEBRUIKT. AW IS BEREID EEN LICENTIE OP DE SOFTWARE TE VERLENEN AAN U ALS DE PERSOON, DE ONDERNEMING 

OF DE JURIDISCHE ENTITEIT DIE GEBRUIK ZAL MAKEN VAN DE SOFTWARE (HIERNA TE NOEMEN "U OF UW") ONDER DE 
VOORWAARDE DAT U ALLE BEPALINGEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ACCEPTEERT. DIT IS EEN WETTELIJK EN 
AFDWINGBAAR CONTRACT TUSSEN U EN ASSUWARE/AMVA APPLICATIES (HIERNA TE NOEMEN “AW”). DOOR DIT PAKKET 
TE OPENEN, OP DE KNOP "JA" OF EEN ANDERE KNOP MET TEKST DIE UW AKKOORD MET DE VOORWAARDEN AANGEEFT 
TE DRUKKEN, OF DOOR OP ANDERE ELEKTRONISCHE WIJZE UW GOEDKEURING TE KENNEN TE GEVEN, OF DOOR DE 
SOFTWARE TE LADEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET 
AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, KLIK DAN OP DE KNOP "NEE" OF EEN ANDERE KNOP MET TEKST DIE UW 
AFWIJZING VAN DE VOORWAARDEN AANGEEFT, OF GEEF OP ANDERE WIJZE AAN DAT U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK 
DE SOFTWARE VERDER NIET EN NEEM ONVERWIJLD CONTACT OP MET AW VOOR TERUGGAVE VAN HET 
AANKOOPBEDRAG EXCLUSIEF BTW. HIERMEE KOMEN ALLE EERDERE VOORWAARDEN TE VERVALLEN 
 
Licentie. 
De bij deze licentie behorende software (samen de "Software") is eigendom van AW of zijn licentiegevers en is beschermd 
door de auteurswetgeving. Hoewel de Software eigendom van AW blijft, hebt u na acceptatie van deze licentie bepaalde 
rechten voor het gebruik van de Software. Deze licentie is van toepassing op alle releases, revisies of uitbreidingen van de 
Software die AW u kan bezorgen. Uw rechten en plichten ten aanzien van het gebruik van deze Software bestaan uit het 
volgende: 
 
U bent gerechtigd: 

A. één kopie van de Software op één computer te gebruiken; als deze licentie is vergezeld van of wordt 
voorafgegaan of gevolgd door een Licentiemodule, mag u van de Software waarvoor AW u een licentie heeft 
verleend, het aantal kopieën maken dat in de Licentiemodule is vermeld; uw Licentiemodule is het bewijs van uw 
recht deze kopieën te maken; 

B. één kopie van de Software te maken voor archiveringsdoeleinden, of de Software naar een vaste schijf te 
kopiëren en het origineel voor archiveringsdoeleinden te bewaren; 

C. de Software op een netwerk te gebruiken, mits u voor elke computer die de Software via het netwerk kan 
benaderen een licentie heeft verkregen;  

D. na schriftelijke kennisgeving aan AW de Software op een permanente basis over te dragen aan een andere 
persoon of een andere entiteit, mits u zelf geen kopieën van de Software behoudt en degene aan wie de Software 
is overgedragen akkoord gaat met de bepalingen uit deze licentie. 

 
U bent niet gerechtigd: 
E. de bij de Software geleverde gedrukte documentatie te kopiëren; 
F. enig deel van de Software in licentie te geven, te verhuren of te leasen; de Software te reverse-engineeren, te 

decompileren, te disassembleren, te wijzigen, te vertalen, pogingen te ondernemen om de broncodes van de 
Software te ontdekken, of de Software als basis voor andere producten te gebruiken; 

G. een eerdere versie of kopie van de Software te gebruiken wanneer u eenmaal een vervangende set schijven of 
een upgradeversie hebt ontvangen; bij het upgraden van de Software moeten alle kopieën van de eerdere versie 
worden vernietigd; 

H. een latere versie van de Software te gebruiken dan de nu geleverde versie van de Software, tenzij u een upgrade 
hebt aangeschaft of anderszins het recht hebt verkregen om de latere versie te gebruiken; 

I. om, als u de Software hebt ontvangen op media met daarop meerdere AW-producten, andere AW-Software van 
die media te gebruiken waarvoor u geen toestemming hebt gekregen door middel van de Licentiemodule; 

J. de Software te gebruiken op wijzen die niet in deze licentie zijn goedgekeurd. 
K. De software te gebruiken indien verschuldigde kosten verband houdende met het recht op gebruik van de 

Software niet of niet tijdig zijn voldaan. 
 

Betaling: 
Betaling geschiedt - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - door middel van een automatische machtiging. U blijft 
ongeacht de overeengekomen incassowijze gedurende de contractsduur altijd verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van 
de verschuldigde kosten die aan het gebruiksrecht van de Software zijn verbonden. Indien de verschuldigde kosten niet of 
niet tijdig worden voldaan is sprake van overschrijding van het gebruiksrecht. U mag vanaf dat moment de Software niet 
meer gebruiken.  
 
Contractsduur: 
De contractsduur is overeenkomstig de op het aanvraagformulier aangegeven termijn. Indien geen contractsduur is 
vermeld, geldt een contractsduur van telkens 24 maanden met een stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van 3 
maanden.  
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Prijs: 
De prijs is exclusief BTW en andere heffingen. AW heeft het recht om prijzen en tarieven zonder voorafgaande mededeling 
één maal per kalenderjaar aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging betreft, zal deze voor de 
gebruiksgerechtigde van deze kopie per kalenderjaar nooit meer zijn dan 7%.    
 
Niet tevreden, geld terug: 
Als u de oorspronkelijke gebruiksgerechtigde van deze kopie van de Software bent, geen gebruik heeft gemaakt van een 
proeflicentie en niet geheel tevreden bent over de Software, neemt u dan binnen 30 dagen na aankoop contact op met  

AW voor een terugbetaling van de aankoopprijs. Eventuele verzend- en afhandelingskosten alsmede BTW worden op het 
bedrag in mindering gebracht. Onder deze regeling vallen niet de kosten die in rekening zijn gebracht voor extra 
werkzaamheden. Hieronder kunnen bijvoorbeeld worden verstaan de werkzaamheden voor conversie van aangeleverde 
bestanden.  
 
Gebruik op een netwerk: 
De licentie voor het gebruik op een netwerk wordt geacht te zijn verkregen indien aan AW een juiste opgave is gedaan 
van het aantal opgegeven computers die de Software via het netwerk kunnen benaderen. Deze opgave dient als basis 
voor het berekenen van een toeslag. De eerste opgave geschiedt altijd door middel van een aanvraagformulier waarop het 
aantal computers - doorgaans nader omschreven op het aanvraagformulier als werkplekken -  moet worden vermeld. Bij 
wijziging van het aantal computers dient AW hiervan terstond in kennis te worden gesteld. In geval van een onjuiste of 
niet tijdige opgave en voor zover AW hierdoor op enigerlei wijze wordt benadeeld, is sprake van overschrijding van het 
gebruiksrecht. Indien door u aannemelijk kan worden gemaakt, dat er geen sprake is van opzet, worden uitsluitend de 
werkelijk verschuldigde kosten - met inbegrip van de kosten voor eventuele verstreken perioden - in rekening gebracht 
vermeerderd met een boete van 100%.    
 
Overschrijding van het gebruiksrecht: 
Indien sprake is van overschrijding van het gebruiksrecht, verbeurt u onverwijld en zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst aan AW een boete van € 7.500,-- per keer en € 1.000,-- per dag of gedeelte daarvan zolang 
sprake is en is geweest van overschrijding van het gebruiksrecht.  
 
Onderhoud: 
Onder onderhoud wordt uitsluitend verstaan het onderhouden van de Software door middel van het aanbieden van 
updates, patches en hotfixes hierna te noemen Onderhoudsproducten. Indien u recht heeft op (jaarlijks of periodiek) 
onderhoud, kunt u indien AW dit  noodzakelijk vindt Onderhoudsproducten ontvangen. Onderhoudsproducten kunnen o.a. 
correcties op geconstateerde fouten of aanpassingen van de Software bevatten. U bent zelf verantwoordelijk voor het 
behoud van uw originele bestanden bijvoorbeeld door het maken van een kopie van alle bestanden voordat u een 
Onderhoudsproduct installeert. AW is niet verplicht tot het herstellen van bestanden. AW garandeert niet dat de Software 
na het installeren van een Onderhoudsproduct voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van de Software na 
het installeren van een Onderhoudsproduct ononderbroken zal zijn of dat de Software na het installeren van een 
Onderhoudsproduct vrij van fouten is.  
 
Beperkte garantie: 
AW garandeert dat de media via welke de software wordt gedistribueerd vrij zijn van defecten gedurende een periode van 
zestig (60) dagen vanaf de datum van levering van de Software aan u indien en voor zover van media gebruik wordt 
gemaakt. Uw enige verhaalsmogelijkheid in geval van niet-nakoming van deze garantie bestaat uit ofwel vervanging door 
AW van defecte media die binnen de garantieperiode aan AW zijn geretourneerd, ofwel teruggave van het aankoopbedrag 
van de Software. Indien het een overeenkomst betreft waarbij sprake is van periodieke betalingen, bedraagt de teruggave 
nooit meer dan het totaal van het aantal verrichte periodieke betalingen gedurende het kalenderjaar waarin aanspraak op 
teruggave wordt gemaakt. AW garandeert niet dat de Software voldoet aan de door u gestelde eisen, dat de werking van 
de Software ononderbroken zal zijn of dat de Software vrij van fouten is.  
 
Beperking van aansprakelijkheid: 
IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN, WAARONDER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, IS BEPERKING OF 
UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DAAROM IS DE 

HIERNA GENOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. 
 
VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE DESBETREFFENDE WETGEVING EN ONGEACHT OF EEN HIERIN UITEENGEZETTE 
VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOELSTELLING BEANTWOORDT, ZAL/ZULLEN AW OF ZIJN 
LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, 
INDIRECTE OF VERGELIJKBARE SCHADE, WAARONDER MEEBEGREPEN WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS 
GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS AW OP DE HOOGTE IS 
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 
 
IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AW OF ZIJN LICENTIEGEVERS DE AANSCHAFPRIJS VAN DE SOFTWARE 
TE BOVEN GAAN. INDIEN HET EEN OVEREENKOMST BETREFT WAARBIJ SPRAKE IS VAN PERIODIEKE BETALINGEN, 
BEDRAAGT DE TERUGGAVE NOOIT MEER DAN HET TOTAAL VAN HET AANTAL VERRICHTE PERIODIEKE BETALINGEN 
GEDURENDE HET KALENDERJAAR WAARIN AANSPRAAK OP TERUGGAVE WORDT GEMAAKT. DE HIERBOVEN 
UITEENGEZETTE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT 
HET AL OF NIET DOOR U ACCEPTEREN VAN DE SOFTWARE. 


