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Media Security Networks software licentieovereenkomst voor:

YOURSAFETYNET PRO+ EN YOURSAFETYNET SCHOOL+
Revisie 1.7 - 28/01/2019
Belangrijk: Lees de voorwaarden in deze Licentieovereenkomst aandachtig door, voordat de licentienemer de software gebruikt.
Media Security Networks BV hierna “Media Security Networks” is alleen bereid een licentie op de software te verlenen indien
en voor zover de persoon, de onderneming of de juridische entiteit die de licentie wenst te accepteren (hierna te noemen: “de
licentienemer”) alle bepalingen in deze Licentieovereenkomst accepteert. Door dit pakket te openen, het zegel te verbreken,
op de knop “akkoord” of “ja” te klikken, op andere elektronische wijze goedkeuring te kennen te geven, of door de Software
te laden, verklaart de licentienemer zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Licentieovereenkomst. Indien
de licentienemer niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, klikt de licentienemer op de knop “niet akkoord”
of “nee”. In dat geval kan en mag de licentienemerverder geen gebruik maken van de Software. YourSafetynet en Media
Security Networks, zijn geregistreerde handelsnamen en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Media Security Networks. De Software is gepatenteerd en beschermd door nationale wetten
en internationale verdragen inzake het auteursrecht. Elk gebruik in strijd met het in deze Licentieovereenkomst bepaalde of
zonder de daartoe benodigde licentie(s) is verboden.
In aanmerking nemende dat:
1.

Media Security Networks heeft software ontwikkeld genaamd “YourSafetynet”, welke diverse risico’s tijdens het computeren internetgebruik afdekt.

2.

De bij deze licentie behorende software en documentatie (samen de “Software”) is eigendom van Media Security Networks
of haar licentiegevers en is auteursrechtelijk beschermd.

3.

Hoewel de Software te allen tijde eigendom van Media Security Networks blijft, heeft 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 Media Security Networks aan U levert. Met uitzondering van eventuele wijzigingen door middel van
een Media Security Networks -licentiecertificaat, -licentiecoupon of –licentiesleutel (elk een “Licentiemodule”) dat/die
bij deze licentie is gevoegd of deze licentie voorafgaat dan wel volgt, bestaan Uw rechten en plichten ten aanzien van het
gebruik van deze Software uit het volgende.

Media Securtity Networks en de licentienemer verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

1.

Rechten en plichten licentienemer

1.1

De licentienemer is gerechtigd:
A. één exemplaar van de software op één enkele computer te gebruiken, welke computer in beginsel eigendom van
de licentienemer is. Media Security Networks verleent licentienemer een niet-exclusieve licentie tot het gebruik
van de Software, welke licentie door Licentienemer wordt aanvaard. Als er een Licentiemodule bij deze licentie is
gevoegd of aan deze licentie voorafgaat dan wel hierop volgt, is de licentienemer gerechtigd om van de Software
die door Media Security Networks aan de licentienemer in licentie is geleverd, te gebruiken op het aantal vermelde
computers en het aantal kopieën te maken dat wordt vermeld in de Licentiemodule en de Software te gebruiken voor
het in of bij de Licentiemodule vermelde doel. De Licentiemodule is het bewijs van dit recht. De licentienemer dient
de Licentiemodule daarom goed te bewaren. Zonder Licentiemodule heeft de licentienemer namelijk géén recht de
Software te kopiëren;
B. één kopie van de Software te maken voor archiveringsdoeleinden, of de Software naar een harde schijf op de
computer te kopiëren en het origineel voor archiveringsdoeleinden te bewaren;
C. de Software in een netwerk aan te bieden of te gebruiken, mits de licentienemer voor elke computer die de Software
via het netwerk kan benaderen een licentie-exemplaar van de Software heeft;
D. na schriftelijke kennisgeving aan Media Security Networks de Software op een permanente basis over te dragen aan
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een andere persoon of een andere entiteit, mits de licentienemer zelf geen kopieën van de Software behoudt en
degene aan wie de Software is overgedragen akkoord gaat met de bepalingen van deze licentie;
E. de YourSafetynet pro+; Business Edition van deze Software beroeps- of bedrijfsmatig of voor enig commercieel doel
in te zetten;
F. de YourSafetynet school+; School Edition van deze Software in te zetten ten behoeve van een overheidsinstantie
of educatieve instelling zonder winstoogmerk voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar of hoger
beroepsonderwijs;
G. de Software te gebruiken in overeenstemming met de aanvullende toegestane toepassingen die hieronder worden
uiteengezet.
1.2

De licentienemer is niet gerechtigd:
A. de bij de Software geleverde gedrukte documentatie te kopiëren;
B. enig deel van de Software in sublicentie te geven, te verhuren of te leasen; de Software te reverse-engineeren,
te de-compileren, te dis-assembleren, 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 zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Media Security Networks;
C. de Software door te verkopen, te verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden,
deze ten behoeve van derden te gebruiken of te gebruiken als onderdeel van een regeling voor timesharing,
serviceprovider of servicebureau, behoudens in het geval van reselling krachtens artikel 8 zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Media Security Networks;
D. een eerdere versie of kopie van de Software te gebruiken wanneer de licentienemer eenmaal een vervangende set
schijven of een upgradeversie heeft ontvangen en geïnstalleerd. Bij het upgraden van de Software moeten alle
kopieën van de eerdere versie worden vernietigd;
E. een latere versie van de Software te gebruiken dan de nu geleverde versie van de Software, tenzij de licentienemer
een ‘upgradeverzekering c.q. -overeenkomst’ heeft aangeschaft of anderzijds het recht heeft verkregen om de
latere versie te gebruiken;
F. de rechten en plichten uit deze Licentieovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Media Security Networks. Media Security Networks is gerechtigd voorwaarden te
verbinden aan het verlenen van toestemming;
G. de YourSafetynet pro+; Business Edition van deze Software in te zetten ten behoeve van volwassenenonderricht,
bedrijfstrainingen, cursussen of enige andere educatieve activiteit door een beroepsmatig handelend natuurlijk
persoon, een bedrijf of een andere instelling met winstoogmerk;
H. de YourSafetynet school+; School Edition van deze Software in te zetten ten behoeve van volwassenenonderricht,
bedrijfstrainingen, cursussen of enige andere educatieve activiteit door een beroepsmatig handelend natuurlijk
persoon, een bedrijf of een andere instelling met winstoogmerk;
I.

de Software te gebruiken op wijzen die niet in deze Licentieovereenkomst zijn goedgekeurd, waaronder het
misbruiken, beschadigen, vernietigen van de Software;

J.

de Software te gebruiken op een manier die in strijd is met de aanvullende beperkingen die hieronder worden
uiteengezet;

K. de Software te wijzigen of aan te passen.

2.

Vergoeding:

2.1

Voor de aan de licentienemer verleende rechten, zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Licentieovereenkomst, zal de
licentienemer aan Media Security Networks een vergoeding betalen in overeenstemming met de gekozen software
configuratie en zoals in de webwinkel of alternatieve aankoop door de licentienemer is geselecteerd. Deze vergoeding
is tevens verschuldigd bij elke verlenging conform artikel 12.1 hieronder. De hoogte van de vergoeding wordt berekend
op basis van het aantal gebruikers dat onder de licentie valt. Onder gebruiker wordt verstaan iedere betrokkene
waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nader AVG) van toepassing is en waarvoor de licentienemer
verantwoordelijk is. Overschrijding van het overeengekomen aantal gebruikers met 10 procent of meer zal door
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licentienemer terstond aan Media Security Networks worden gemeld, waarna Media Security Networks gerechtigd is
een nadere vergoeding in rekening te brengen. Media Security Networks behoudt de mogelijkheid en het recht om
het gebruikersaantal te controleren. Indien het aantal gebruikers hoger is dan het aantal gebruikers dat tussen Media
Security Networks en licentienemer is overeengekomen, terwijl licentienemer hiervan geen melding heeft gedaan als
hiervoor bedoeld, zal Media Security Networks alsnog per extra gebruiker een vergoeding aan licentienemer in rekening
kunnen brengen, een ander te vermeerderen met 25% van de gebruikelijke vergoeding.

3.

Inhoudelijke updates:

3.1

De inhoud van het software product YourSafetynet van Media Security Networks wordt regelmatig geactualiseerd
door middel van updates. Deze actualisatie wordt: “Inhoudelijke updates” genoemd. De licentienemer kan Inhoudelijke
updates ontvangen gedurende de periode waarvoorde licentienemer een onderhoudsovereenkomst is aangegaan,
behalve voor de inhoudelijke updates die Media Security Networks alleen beschikbaar stelt via een afzonderlijk
aangeschaft abonnement, of gedurende de periode waarvoor de licentienemer anderzijds het recht heeft verworven om
inhoudelijke updates te ontvangen. Media Security Networks behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en
zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Inhoudelijke updates aan te wijzen als updates waarvoor een afzonderlijk
abonnement moet worden aangeschaft. Een dergelijke aanwijzing heeft echter geen gevolg voor de ontvangst van
Inhoudelijke updates gedurende de looptijd van een op de aankoopdatum gesloten onderhoudsovereenkomst, voor
zover die updates op de aankoopdatum onder die onderhoudsovereenkomst zouden vallen. Deze licentie verleent de
licentiehouder op geen enkele andere wijze het recht om Inhoudelijke updates te krijgen en/of te gebruiken.

4.

Productinstallatie en vereiste activering:

4.1

In deze Software zijn technologische maatregelen ingebouwd die dienen ter voorkoming van illegaal gebruik van de
Software of het gebruik van de Software zonder de vereiste licentie. De licentienemer gaat akkoord met het feit dat Media
Security Networks deze maatregelen mag gebruiken om Media Security Networks te beschermen tegen softwarepiraterij.
Deze software kan technologie bevatten waarmee de mogelijkheid om de Software te installeren op, of te verwijderen
van een computer, wordt beperkt tot een maximum aantal keren voor een maximum aantal computers. Deze Licentie
en de Software met deze technologie moeten worden geactiveerd, zoals verder in de documentatie wordt uiteengezet.
Voordat de Software door de licentienemer wordt geactiveerd, werkt de Software slechts voor een beperkte periode.
Tijdens het activeren verschaft de licentienemer via het internet een unieke productsleutel behorende bij de Software
en de computerconfiguratie in de vorm van een alfanumerieke code om de authenticiteit van de Software te verifiëren.
Als de licentienemer de software niet binnen de zeer beperkte periode activeert, zoals vermeld in de documentatie, of
zoals gevraagd door de Software, houdt de Software op met werken tot de activering is uitgevoerd. Na activering is de
functionaliteit van de Software hersteld. Mocht de licentienemer de Software niet via het Internet of via een andere
methode die tijdens het activeringsproces wordt gespecificeerd, kunnen activeren, dan kan de licentienemer contact
opnemen met de klantenondersteuning van Media Security Networks®. Hiervoor volgt de licentienemer de informatie
die tijdens het activeren door Media Security Networks wordt verschaft of die in de documentatie wordt vermeld.

5.

Beperkte garantie1:

5.1

Media Security Networks garandeert dat de media via welke de Software wordt gedistribueerd, vrij is van defecten
gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de Software aan de licentienemer is geleverd.
De enige verhaalsmogelijkheid van licentienemer in geval van niet-nakoming van deze garantie bestaat uit ofwel
vervanging door Media Security Networks van defecte media die binnen de garantieperiode aan Media Security
Networks is geretourneerd, ofwel teruggave van het aankoopbedrag van de Software, een en ander ter vrije bepaling
van Media Security Networks. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleemvermijdende restrictie of
door het verstrekken van een Update. Media Security Networks garandeert niet dat de Software voldoet aan de door
de licentienemergestelde eisen, dat de werking van de Software ononderbroken zal zijn of dat de Software vrij is van
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fouten. De garantie geldt slechts, indien de licentienemer al zijn verplichtingen jegens Media Security Networks heeft
voldaan.
5.2

BOVENGENOEMDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN DEZE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJKE
OF STILZWIJGENDE, WAARONDER BEGREPEN STILZWIJGENDE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING OF HET NIET INBREUK MAKEN OP INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN.

6.

Aansprakelijkheid1:

6.1

HET GEBRUIK DOOR DE LICENTIENEMER VAN DE SOFTWARE GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. MEDIA
SECURITY NETWORKS OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
SCHADE, GEVOLGSCHADE DAARONDER BEGREPEN, ALSMEDE WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS
GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, BEHOUDENS VOORZOVER
AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT DE WET. MEDIA SECURITY NETWORKS OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT EIGEN SCHULD
VAN DE LICENTIENEMER, OF ENIGE HULPPERSOON VAN LICENTIENEMER, UIT HET ONRECHTMATIG-, ONEIGENLIJK- OF
ONOORDEELKUNDIG GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OF UIT ENIGE ANDERE VOOR RISICO VAN DE LICENTIENEMER OF
GEBRUIKER KOMENDE OORZAAK. IN HET BIJZONDER ZIJN MEDIA SECURITY NETWORKS OF HAAR LICENTIEGEVERS
NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN INBREUKEN OP DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN
DERDEN, MEDEWERKERS EN HULPPERSONEN VAN LICENTIENEMER DAARONDER BEGREPEN, DOOR GEBRUIK VAN
DE SOFTWARE OP WELKE WIJZE DAN OOK. LICENTIENEMER VRIJWAART MEDIA SECURITY NETWORKS EN HAAR
LICENTIEGEVERS VAN ALLE CLAIMS VAN DERDEN UIT HOOFDE VAN INBREUK OP DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN
DEZE DERDEN.

6.2

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MEDIA SECURITY NETWORKS, BEHOUDENS VOORZOVER
AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT DE WET, HAAR LICENTIEGEVERS DE AANSCHAFPRIJS VAN DE SOFTWARE TE
BOVEN GAAN1.

7.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens:

7.1

Media Security Networks respecteert de privacy van licentienemer en draagt er zorg voor dat Uw persoonsgegevens
zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder – doch niet uitsluitend – de AVG wordt
verstaan. Media Security Networks zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat
in deze voorwaarden aangegeven staat of noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze Licentieovereenkomst. De
licentienemer geeft Media Security Networks hierbij toestemming voor elk gebruik van Uw persoonsgegevens dat past
binnen het kader van deze Licentieovereenkomst. Deze toestemming van de licentienemer op elk moment intrekken.
Media Security Networks zal Uw persoonsgegevens dan verwijderen uit haar bestanden, afgezien van persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van Media Security
Networks.

7.2

De Software kan worden gebruikt om persoonsgegevens van de gebruiker en/of derden te verzamelen, verwerken
en door te geven. Media Security Networks houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de
geldende privacywetgeving aan haar stelt. Voor het overige wordt verwezen naar de Privacyverklaring.

7.3

In de gevallen dat de licentienemer bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door Media Security Networks
en de licentienemer daartoe het doel en de middelen aanwijst, zal de verwerkersovereenkomst die deel uitmaakt van
deze licentieovereenkomst hierop van toepassing zijn.
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8.

Regeling rond reselling:

8.1

Indien een daartoe strekkende aanvullende schriftelijke toestemming is verleend aan de licentienemer door Media
Security Networks, is de licentienemer gerechtigd de Software en eventuele Inhoudelijke updates door te verkopen, te
verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar te stellen (“Resellen”) aan derden, echter uitsluitend voorzover
de betreffende Software of Inhoudelijke updates bestemd zijn voor de betreffende derde(n). De licentienemer handelt
bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en de licentienemer is niet gerechtigd voor of
namens Media Security Networks overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat de licentienemer agent of
vertegenwoordiger van Media Security Networks is. De licentienemer vrijwaart Media Security Networks in geval van
resseling voor iedere aanspraak of claim van een afnemer betreffende de Software. De licentienemer dient de afnemers
akkoord te laten gaan met een eindgebruikerlicentie die de afnemers minstens de beperkingen oplegt uit deze licentie,
inclusief maar niet beperkt tot een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid ten gunste van Media Security Networks.
Media Security Networks kan verlangen dat de licentienemer hiervan bewijs overlegt.

8.2

De licentienemer is in geval van reselling verplicht het aantal gebruikers zoals bedoeld in artikel 2 van de sublicentienemer aan Media Security Networks door te geven. Indien het aantal gebruikers hoger is dan het aantal
gebruikers dat tussen Media Security Networks en licentienemer is overeengekomen, terwijl licentienemer hiervan geen
melding heeft gedaan als hiervoor bedoeld, zal Media Security Networks alsnog per extra gebruiker een vergoeding aan
licentienemer in rekening kunnen brengen, een ander te vermeerderen met 25% van de gebruikelijke vergoeding.

8.3

De Licentienemer is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam,
logo’s of tekens van Media Security Networks of aan haar gelieerde ondernemingen te gebruiken met als doel gebruik
te maken van de goodwill of goede naam van Media Security Networks voor werving van klanten door licentienemer. De
licentienemer mag wel op zakelijke wijze communiceren dat het producten van Media Security Networks betreft.

9.

Intellectuele eigendomsrechten:

9.1

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software berusten bij Media Security Networks. De Software
blijft eigendom van Media Security Networks. In geen geval zal de licentienemer auteursrechten, databankrechten en
of andere (intellectuele eigendoms)rechten ten aanzien van de Software verwerven.

9.2

De licentienemer erkent dat het gebruik van de Software onderworpen is aan de restricties die op grond van Nederlands
recht door wetten van intellectuele eigendom en andere vormen van wettelijke bescherming worden opgelegd,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en rechten op software
en dat schendingen van zulke restricties leiden tot wettelijke aansprakelijkheid. De licentienemer zal zich onthouden
van het schenden van deze restricties.

10.

Gebruik ter beschikking gestelde documenten:

10.1

De licentienemer verkrijgt voor de duur van de Licentieovereenkomst het recht om de via de Software ter beschikking
gestelde documenten, waaronder de ICT-reglementen mede verstaan, te gebruiken binnen de entiteit van licentienemer.
Het is licentienemer niet toegestaan deze documenten beschikbaar te stellen aan derden.

10.2

Na beëindiging van de Licentieovereenkomst komt het recht als bedoeld in het vorige lid te vervallen en is het
licentienemer niet toegestaan de ter beschikking gestelde documenten te gebruiken voor welke doeleinden dan ook.
Daarnaast dient licentienemer de betreffende documenten op iedere locatie te verwijderen dan wel te vernietigen.

10.3

De documenten als bedoeld in het vorige lid zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Regel- en wetgeving
zijn voortdurend aan verandering onderhevig waardoor Media Security Networks niet kan instaan voor de juistheid of
volledigheid hiervan.

© 2019 Media Security Networks and YourSafetynet are registered trademarks - All rights reserved - Patent protected technology

Revisie 1.7 - 28/01/2019 // 5

YOURSAFETYNET PRO+ & YOURSAFETYNET SCHOOL+
LICENTIEOVEREENKOMST - NEDERLANDS

10.4

Media Security Networks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van
handelingen en/of beslissingen die op basis van de ter beschikking gestelde documenten zijn genomen.

11.

Boeteclausule:

11.1

In het geval van schending van artikel 9 en/of 10 zal licentienemer een direct opeisbare boete van EUR 10.000,(zegge: tien duizend euro) per overtreding en EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag dat de schending voortduurt
verbeuren aan Media Security Networks, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat
onverminderd het recht van Media Security Networks tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen
recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in
combinatie met voornoemde boete).

12.

Duur en beëindiging Licentieovereenkomst:

12.1

De Licentieovereenkomst is aangegaan voor de afgesproken periode of, indien geen periode vermeld is, één jaar. Indien
de licentienemer niet uiterlijk één maand voor afloop van deze periode de Licentieovereenkomst schriftelijk opzegt,
wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. De Licentieovereenkomst eindigt voorts
conform het bepaalde in dit artikel.

12.2

Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging in leden 12.6 en 12.7 van dit artikel, is een partij gerechtigd de
Licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet.
Indien deze Licentieovereenkomst eindigt, is Media Security Networks niet aansprakelijk voor eventuele schade die de
licentienemer lijdt ten gevolge van het beëindigen van de Licentieovereenkomst.

12.3

Vanaf het moment dat de Licentieovereenkomst eindigt, beschikt de licentienemer niet langer over de rechten, die
Media Security Networks middels deze Licentieovereenkomst aan de licentienemer

12.4

Twee (2) maanden voor het verlopen van de Licentieovereenkomst wordt de toegang tot de beschikbare documenten,
waaronder de ICT-reglementen mede verstaan, beperkt. Dit betekent dat licentienemer niet meer de mogelijkheid heeft
om deze documenten in te zien of anderszins over deze documenten te beschikken.

12.5

De licentienemer verplicht zich, indien de Licentieovereenkomst eindigt, met ingang van de datum van beëindiging
ieder gebruik van de Software of een gedeelte daarvan, te staken en gestaakt te houden.

12.6

Indien deze Licentieovereenkomst om welke reden ook eindigt, verplicht Licentienemer zich het gebruik van de Software
onmiddellijk te staken en alle kopieën van de Software onverwijld te vernietigen. De uitsluitingen en beperkingen van
garantie en aansprakelijkheid blijven ook na beëindigen van de Licentieovereenkomst van kracht

12.7

Media Security Networks is gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op
te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die partij ontstaat, indien
het faillissement van één der partijen wordt aangevraagd, dan wel als deze in staat van faillissement wordt verklaard,
dan wel indien aan één der partijen surseance van betaling wordt verleend, dan wel de onderneming Media Security
Networks beëindigd wordt of geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt overgedragen, dan wel indien de licentienemer
de voorwaarden van de Licentieovereenkomst niet naleeft.

12.8

De Licentieovereenkomst eindigt voor het overige slechts indien beide partijen schriftelijk instemmen met beëindiging
van de Licentieovereenkomst.
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13.

Algemeen:

13.1

Op deze Licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Geschillen ten aanzien van of voortvloeiend uit deze Licentieovereenkomst zullen bij uitsluiting ter beslechting worden
voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Zeeland-West Brabant.

13.3

Deze Licentieovereenkomst en alle hieraan gekoppelde Licentiemodules vormen de volledige Licentieovereenkomst
tussen de licentienemer en Media Security Networks met betrekking tot de Software en: (i) komen in plaats van alle
vroegere of huidige mondelinge dan wel schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen betreffende het
onderwerp van deze Licentieovereenkomst, en (ii) krijgen voorrang boven alle eventuele strijdige of aanvullende
voorwaarden van elke mogelijke prijsopgave, order, bevestiging of soortgelijke communicatie tussen de partijen.
Software en documentatie wordt ‘‘af-fabriek’’ geleverd vanuit Nederland.

13.4

Deze Licentieovereenkomst mag alleen worden gewijzigd door middel van een Licentiemodule die bij deze licentie
wordt geleverd of middels een geschreven document dat door zowel de licentienemer² als Media Security Networks is
ondertekend.

1.

De uiteengezette uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing ongeacht het feit of de licentienemer al dan niet de
Software accepteert.

2.

Mocht de licentienemer vragen over deze Licentieovereenkomst hebben of mocht de licentienemer over andere zaken contact willen opnemen
met Media Security Networks, schrijf dan naar:
Media Security Networks BV
Customer Services
Postbus 579
4900 AN Oosterhout (Nb)
Nederland
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