
 
 
 

Claris Partner-overeenkomst 
 
Deze Claris Partner-overeenkomst (“CP”, “Overeenkomst”) geldt tussen u en de rechtspersoon, 
dochteronderneming of nevenvestiging van Claris International Inc. die het CP-programma verzorgt voor de 
plaats waar u gevestigd bent (“Claris”). De voorwaarden in deze CP-overeenkomst vormen een juridisch 
bindende overeenkomst tussen u en Claris. Door acceptatie van deze voorwaarden bevestigt u dat (1) u 
namens uw bedrijf of organisatie bevoegd bent deze Overeenkomst aan te gaan; (2) u ten minste 18 jaar of 
ouder bent; (3) u volledige bevoegdheid hebt om Claris International Inc. en haar dochterondernemingen toe 
te staan gebruik te maken van de materialen zoals in deze overeenkomst omschreven; en (4) u alle 
voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt. 
 
1. Toekenning. Na acceptatie van deze Overeenkomst en betaling van uw jaarlijkse CP-vergoeding, komt u 
in aanmerking voor de huidige CP-voordelen die door Claris worden aangeboden. Claris behoudt zich het recht 
voor het verzoek om acceptatie van een CP-aanvrager af te wijzen of om uw lidmaatschap in overeenstemming 
met artikel 7 hieronder te beëindigen. Claris behoudt zich het recht voor om CP-voordelen, -categorieën en  
-criteria op ieder moment te wijzigen. Het CP-programma kan variëren per land en sommige CP-aanbiedingen 
of voordelen zijn niet beschikbaar in bepaalde landen. 
 
2. Vertrouwelijke informatie. U gaat ermee akkoord dat alle door Claris aan u verstrekte informatie, verband 
houdende met producten, ontwerpen, ondernemingsplannen, ondernemingskansen, financiën, onderzoek, 
ontwikkeling, knowhow en personeel van Claris, alsmede vertrouwelijke gegevens van derden (hierna 
gezamenlijk: Vertrouwelijke Informatie) worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke 
Informatie omvat echter niet: (a) informatie door Claris openbaar bekend gemaakt; (b) informatie die 
aantoonbaar reeds vóór verstrekking door Claris op rechtmatige wijze in uw bezit was; (c) door u onafhankelijk 
ontwikkelde informatie, zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie; (d) informatie die u op 
rechtmatige wijze heeft verkregen van een derde, die van Claris het recht heeft verkregen de informatie over te 
dragen of te verstrekken; of (e) software en/of documentatie van derden, door Claris verstrekt en voorzien van 
licentievoorwaarden die geen geheimhoudingsverplichtingen bevatten ten aanzien van het gebruik of 
bekendmaking van zulke software en/of documentatie. U stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie niet 
openbaar te maken, te publiceren of te verspreiden aan iemand anders dan die werknemers en andere 
personen (waaronder bijvoorbeeld adviseurs) die voor uw onderneming werken of zelf een bestaand CP-
lidmaatschap hebben. U zult alle redelijke maatregelen treffen om ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van 
Vertrouwelijke Informatie te voorkomen. U stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie niet op andere wijze te 
gebruiken voor uzelf of ten behoeve van een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een 
geautoriseerde vertegenwoordiger van Claris. 
 
3. Verplichtingen.  
 
 (a) Algemeen. U zult uzelf op zodanige professionele en bekwame manier gedragen en uw bedrijf 
ook zodanig voeren, dat geen afbreuk wordt gedaan aan uw eigen de reputatie dat van uw bedrijf of, Claris, 
Claris-producten en/of andere CP-leden. U zult Claris-producten niet misleidend vergelijken met 
concurrerende software. U zult uw diensten en producten aanbieden voor de meest recente versies van Claris-
producten. U verkeert in een gezonde financiële situatie en zult dit ook blijven. U zult alle toepasselijke wetten 
en regels bij de uitvoering van uw diensten met betrekking tot producten van Claris naleven, u beschikt – voor 
zover van toepassing - over een geldige bedrijfsvergunning zoals vereist door eventuele lokale, staatsbrede of 
federale wetgeving of vergelijkbare wetgeving die op u van toepassing is, en u stemt in met het voldoen aan de 
actuele CP-vereisten zoals opgenomen in de Program Guide. Als uw bedrijf in de Verenigde Staten is 
gevestigd, gaat u ermee akkoord dat uw bedrijf op elk moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst 
beschikt over een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van minimaal 1 miljoen 
USD. 
 

(b) Ledeninformatie. Indien u heeft verzocht opgenomen te worden in het adressenbestand van 
CP-leden (“CP-adressenbestand”), dan verleent u Claris het recht uw bedrijfsnaam, achtergrondinformatie, 
bedrijfsprofiel en andere additionele informatie die u aan Claris (“Ledeninformatie”) verstrekt te gebruiken voor 
marketingdoeleinden en/of interne doeleinden van Claris, zulks ter uitsluitende beoordeling van Claris. Claris 



mag naar eigen oordeel uw gegevens op ieder moment uit het CP-adressenbestand verwijderen. Conform de 
E.U. Richtlijn over de Bescherming van Persoonsgegevens en aanverwante regelgeving, geeft u, voor zover 
van toepassing, hierdoor uitdrukkelijk toestemming aan Claris om deze gegevens buiten de Europese Unie 
door te geven en te gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld op internet) en/of interne doeleinden 
van Claris.  

 
(c) Materialen. Op verzoek van Claris zult u aan Claris een volledig werkende versie van uw 

oplossingen en alle daaraan gerelateerde documentatie of materiaal verstrekken van uw Claris-oplossing of 
diensten (“Materialen”). Claris kan besluiten af te zien van het inspecteren van uw Materialen indien u de 
relevante Claris-certificatietest met goed gevolg hebt doorstaan. Claris zal dit materiaal uitsluitend intern 
gebruiken en evalueren. Bijvoorbeeld, Claris mag uw Materialen gebruiken om versies van Claris-software 
ontwikkeld door Claris te testen. Claris zal uw Materialen niet zonder uw voorafgaande schriftelijke 
toestemming aan derden distribueren, met uitzondering van het volgende. Als u, naast de volledige versie van 
uw Materialen, aan Claris demonstratieversies van uw Materialen verstrekt – en deze als zodanig zijn aangeduid 
– dan is Claris vrij deze te gebruiken, kopiëren en distribueren. 
 

(d) Garanties en Verklaringen. U verklaart en garandeert dat u de maker bent van de Materialen 
en/of u de goedkeuring van de rechthebbende van de Materialen heeft om Claris het gebruik van de Materialen 
zoals bedoeld in deze overeenkomst toe te staan. Voorts garandeert u dat al uw materiaal dat verband houdt 
met of waarin gerefereerd wordt aan Claris producten, geen inbreuk zullen maken op enig octrooi, 
auteursrecht, merkenrecht of bedrijfsgeheim van Claris of een derde. U begrijpt dat Claris de exclusieve 
rechthebbende is van alle rechten, titels en belangen in het FBA Adressenbestand en alle advertenties, 
promotie en/of informatieve materialen die de Materialen bevatten, behoudens uw reeds bestaande rechten in 
dergelijke materialen. 
 

(e) Beperkingen. Ontvangst en gebruik door Claris van de Materialen schept geen verplichting 
voor Claris om diensten of producten van u te kopen of goed te keuren. Claris mag uw gegevens bewerken, 
herzien of corrigeren wanneer deze in het CP-adressenbestand worden opgenomen, en Claris maakt geen 
verklaring noch geeft zij garantie over de juistheid daarvan. Op Claris rust geen verplichting de Materialen aan 
u te retourneren. Het is Claris toegestaan software, templates, diensten of ander materiaal te verkrijgen, 
licentiëren, ontwikkelen, op de markt te brengen of te distribueren die vergelijkbaar zijn met uw Materialen, 
zolang Claris geen inbreuk maakt op uw auteurs- of octrooirechten.  
 

(f) Informatie en materialen. De CP-materialen en -informatie worden u als 
programmavoordeel verstrekt en mogen enkel aan uw werknemers of ander voor u werkzame personen 
worden verstrekt. Behoudens schriftelijke toestemming door Claris, mag u de CP-materialen of -informatie niet 
anderszins doorgeven, publiceren, kopiëren of verspreiden. 

 
(g) Additionele locaties. Indien u over meer dan één vestigingsadres beschikt die opereert 

onder dezelfde naam als de onderneming waarmee de overeenkomst wordt gesloten (“Additionele Locaties”), 
dan mag u gedurende de looptijd van de overeenkomst een dergelijke Additionele Locatie voor aparte opname 
in het CP-adressenbestand indienen. Opname van een additionele locatie in het CP-adressenbestand is aan 
goedkeuring van Claris onderworpen en onderhevig aan een aparte vergoeding voor iedere locatie. Op de 
Additionele Locaties zijn geen afzonderlijke CP-voordelen van toepassing. Indien u aanvullende CP-voordelen 
wenst toe te voegen aan een Additionele Locatie, dan moet die Additionele Locatie apart lidmaatschap 
aanvragen. Door Additionele Locaties aan te melden, aanvaardt u dat u er verantwoordelijk voor bent (i) iedere 
locatie te informeren over de voorwaarden van deze Overeenkomst en (ii) dat iedere locatie de voorwaarden 
van deze Overeenkomst zal naleven. Indien een Additionele Locatie zich niet aan de voorwaarden van deze 
Overeenkomst houdt, dan heeft Claris het recht de opname van die Additionele Locatie uit het CP-
adressenbestand te verwijderen. De vereisten voor het toevoegen van Additionele Locaties zijn de volgende: 

1) De Additionele Locaties moeten onder dezelfde naam opereren als de hoofdlocatie; 
2) Iedere Additionele Locatie dient over een voltijdswerknemer te beschikken die zich tijdens 

kantooruren meldt bij die locatie en die zich op die locatie actief bezighoudt met Claris-
gerelateerde werkzaamheden; en 

3) Een Additionele Locatie moet zijn: 
a.) Een zelfstandige kantoorruimte, 
b.) Een aan huis gevestigd kantoor, of 



c.) Op contractbasis gehuurde werkplekken (voorbeeld: 5 dagen per week worden op 
contractbasis dezelfde werkplekken gehuurd). Postbussen, postdoorstuurservices, per uur 
te huren werkplekken en gedeelde werkplekken in een virtueel kantoor komen niet in 
aanmerking. 

 
(h) Productaanbod en ondersteuning. Claris kan op ieder moment producten of diensten direct 

of indirect aanbieden. Claris behoudt zich het recht voor om een Claris-product of –service op ieder moment 
te wijzigen of beëindigen. Als voorwaarde van het lidmaatschap zijn CP-leden verplicht zich te goeder trouw in 
te spannen om klanten aan te moedigen en te helpen om de nieuwste versies van Claris-producten te 
installeren en te gebruiken, omdat deze ondersteuning bieden voor de nieuwste technologieën.  
 
4.  CP-voordelen. Als CP-lid ontvangt u bepaalde voordelen die van toepassing zijn op uw 
lidmaatschapsniveau (“Voordelen”), zoals uiteengezet in het dan geldende overzicht van CP-voordelen en  
-vereisten, de Program Guide. De voordelen kunnen per land variëren. Claris behoudt zich eenzijdig het recht 
voor de Voordelen van tijd tot tijd te wijzigen. In dat geval stelt Claris u per post of e-mail op de hoogte van de 
nieuwe Voordelen.  
 

(a) CP-community. U krijgt toegang tot (i) een afgezonderd gedeelte van de Claris-website voor 
CP-leden, waarop Claris-bedrijfsinformatie staat, en (ii) een online discussiegedeelte voor CP-leden over 
bedrijfsonderwerpen (“CP-forum”). Het gebruik van het CP-forum is onderworpen aan voorwaarden zoals 
door Claris bekend gemaakt en misbruik van het CP-forum kan leiden tot disciplinaire maatregelen door Claris, 
waaronder ontzegging van de toegang tot het CP-forum en/of beëindiging van uw CP-programma. Zulk 
misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, onrechtmatig of aanstootgevend gedrag, of gedrag dat naar de 
beoordeling van Claris het gebruik of genot van het CP-forum door andere CP-leden beperkt of verhindert. 
Voorbeelden van zulk gedrag zijn berichten (i) waarin een ander CP-lid wordt gepest, bedreigd, in verlegenheid 
gebracht of hem/haar schade of ongemak wordt veroorzaakt, of die (ii) lasterlijk zijn jegens Claris of andere 
CP-leden, (iii) obsceen zijn of anderszins aanstootgevende inhoud bevatten, of (iv) de normale dialoog op het 
CP-forum verstoren.  
 

(b) Claris-software. U kunt Claris-software tegen speciale kortingen bestellen en de Claris-
software gebundeld met uw oplossing onder uw klanten verspreiden ("Wederverkoperskorting"). Ook kunt u 
met korting Claris-software bestellen voor intern gebruik in uw bedrijf door werknemers die zich bezighouden 
met de ontwikkeling van Claris-software, -diensten of bijbehorende ondersteuning ("Interne Korting"). Indien 
en voor zover u software host voor derden, staat het u vrij om Claris-software te bestellen tegen de 
Wederverkoperskorting. Software die is besteld tegen de Interne Korting mag u echter niet –in welke vorm dan 
ook– hosten voor derden. Schending van deze beperkingen kan leiden tot beëindiging van deze overeenkomst. 
U erkent dat het gebruik van alle Claris-software is onderworpen aan de Claris-softwarelicentievoorwaarden, 
verschaft met die software. 

 
 (c)  Eenjarige FileMaker-gebruikerslicentie – 5 gebruikers. Claris verleent u een Eenjarige 
Gebruikerslicentie – 5 gebruikers voor de duur van deze Overeenkomst, conform de standard licentie 
voorwaarden van de software. Ieder gebruik van de software onder deze Claris-gebruikerslicentie dient te 
worden gestaakt zodra u stopt met het betalen van uw jaarlijkse CP-lidmaatschapsvergoeding of uw CP-
lidmaatschap is beëindigd. Deze gebruikerslicentie omvat 3 licenties voor FileMaker Server en het recht op 
toegang tot het FileMaker Platform voor 5 medewerkers. Deze licenties mogen uitsluitend door vijf werknemers 
van uw bedrijf worden gebruikt. Deze Gebruikerslicentie kan niet worden gedowngraded naar een vorige 
versie. U mag geen aanvullende gebruikers aan deze Gebruikerslicentie toevoegen. 
 

(d) Claris Platform Bundle voor 5 gebruikers. Claris verleent u een eenjarige Claris Platform 
Bundle-licentie voor 5 gebruikers (“CPB-licentie”) die u uitsluitend mag gebruiken tijdens de duur van uw CP-
lidmaatschap, conform de standaard licentievoorwaarden van de Claris-software. Met Claris Platform Bundle 
krijgen maximaal 5 gebruikers in uw bedrijf toegang tot alle producten van Claris Platform Bundle, zoals Claris 
Studio, Claris Pro, Claris Go, Claris Server, Claris WebDirect en Claris Connect, evenals andere toegevoegde 
producten. Deze licenties mogen alleen worden gebruikt door 5 medewerkers van uw bedrijf. Deze CPB-
licentie kan niet worden gedowngraded naar een vorige versie. U kunt geen extra gebruikers toevoegen aan 
deze CPB-licentie. Al het gebruik van de software onder deze CPB-licentie moet onmiddellijk worden 
beëindigd als u de jaarlijkse CP-kosten niet meer betaalt of als uw CP-lidmaatschap wordt beëindigd. 
 



(e)   Platinum Level. Indien Claris u schriftelijk op de hoogte stelt dat u Platinum Level status heeft 
verkregen in het CP-programma, dan komt u in aanmerking voor additionele voordelen, afhankelijk van de 
actuele vereisten, zoals opgenomen in de Program Guide. Daarnaast is art. 6 van toepassing op uw gebruik 
van het speciale Platinum logo. Alle Platinum Level CP-leden moeten ten minste één voltijdswerknemer in 
dienst hebben die de Claris-certificatietest voor de meest recente versie binnen 6 weken na het uitkomen van 
het examen met goed gevolg heeft afgelegd. 
 
5. Vergoeding en betaling. Als tegenprestatie voor de CP-voordelen betaalt u Claris de van toepassing 
zijnde CP-vergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle prijzen FOB per Claris verzendpunt en 
exclusief alle belastingen op verkoop, gebruik of toegevoegde waarde (BTW) en exclusief enige andere 
belasting, accijnzen, in- of uitvoerrechten of andere heffingen van welke aard dan ook die kunnen worden 
geheven in verband met de hiervoor in aanmerking komende transacties. De hiervoor genoemde belastingen 
en/of heffingen etc. komen alle voor uw rekening.  
 
6. Claris-merken. Claris verschaft u toegang tot het “CP-omgeving”-gedeelte van de website, dat Claris- 
en CP-merken en -logo’s bevat voor gebruik door CP-leden (gezamenlijk: de “Claris-merken”). U mag de 
Claris-merken uitsluitend gebruiken t.b.v. het adverteren en de promotie van uw Materialen, op voorwaarde 
dat uw Materialen van minstens hetzelfde niveau en dezelfde kwaliteit zijn als de Materialen die u met uw CP-
lidmaatschapsaanvraag bij Claris heeft ingediend, en deze adequaat zijn om de reputatie van de diensten en/of 
producten van Claris te ondersteunen. Uw gebruik van de Claris-merken moet in overeenstemming zijn met 
het dan geldende merkenbeleid van Claris, beschreven in de Claris-merkenrichtlijnen, opgenomen in het “CP-
omgeving”-gedeelte en uw gebruik van het keurmerk-logo moet voldoen aan de voorwaarden van de 
“FileMaker Certified Developer Logo License Agreement.” U mag zich niet voordoen als zijnde gecertificeerd, 
en evenmin mag u het Claris-keurmerklogo gebruiken, tenzij u, of een van uw werknemers in voltijd-
dienstverband, met goed gevolg de meest recente Claris-certificatietest heeft afgelegd. (Gecertificeerde 
werknemers mogen slechts één CP-lid tegelijkertijd vertegenwoordigen.) Het keurmerk-logo mag niet worden 
aangepast en dient te allen tijde het versienummer te bevatten. Zoals uiteengezet in de Claris-merkenrichtlijnen 
mag u geen enkel Claris-merk, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de FileMaker- of Claris-naam als 
onderdeel van uw bedrijfsnaam, productnaam of dienstnaam gebruiken. Ieder gebruik van de Claris-merken 
dient te worden gestaakt indien Claris (naar haar uitsluitend oordeel) vaststelt dat het gebruik in strijd is met het 
van toepassing zijnde Claris-beleid of indien uw Materialen niet meer voldoen aan de kwaliteitsstandaard van 
Claris. In dat geval zal Claris u op de hoogte stellen en u een redelijke termijn gunnen waarbinnen u aan de 
normen van Claris moet voldoen of het gebruik moet staken. Deze licentie voor het gebruik van de Claris-
merken is niet exclusief en niet overdraagbaar. Claris behoudt zich alle rechten voor t.a.v. Claris-merken die 
niet uitdrukkelijk zijn toegekend in dit artikel, en alle gebruik door u van de Claris-merken zal strekken tot 
voordeel van Claris.  
 
7. Duur en beëindiging. Deze Overeenkomst vangt aan op de datum waarop u voor het eerst uw CP-
vergoeding betaald of op de vernieuwingsdatum in het geval van bestaande CP-leden (de “Aanvangsdatum”) 
en zal één jaar na die datum eindigen, tenzij eerder beëindigd door één der partijen zoals hieronder uiteengezet. 
Claris kan, naar eigen inzicht, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen na een aan u gerichte schriftelijke 
mededeling, indien: (a) u zich inlaat met onrechtmatige handelspraktijken, (b) u enige verplichting niet nakomt 
of enige beperking schendt die is opgenomen in deze overeenkomst of de dan geldende Program Guide, (c) 
Claris klachten van uw klanten ontvangt waaruit blijkt dat u de kwaliteit van dienstverlening zoals door Claris 
wordt vereist niet handhaaft, (d) u in verzuim bent met betrekking tot aan Claris te verrichten betalingen, (e) er 
een wezenlijke wijziging is in de eigendom of zeggenschap van uw bedrijf of de activa daarvan, (f) een verzoek 
voor surseance van betaling of uw faillissement aanhangig wordt gemaakt, dan wel een algehele of nagenoeg 
algehele betalingsregeling met uw crediteuren wordt getroffen, of (g) u een nieuwe CP-overeenkomst aangaat. 
Na het eindigen van deze overeenkomst vervallen uw rechten tot het gebruik van de Claris-merken, alsmede 
van Claris-software en andere materialen die aan u zijn verstrekt in het kader van uw CP-lidmaatschap, 
onmiddellijk en zult u direct de Claris-software en andere materialen en kopieën daarvan aan Claris retourneren. 
Het is Claris toegestaan de Materialen overeenkomstig art. 3 gedurende één jaar te blijven gebruiken en 
distribueren na beëindiging. GEEN DER PARTIJEN KAN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR 
SCHADE OF KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK ONTSTAAN DOOR HET VERLOPEN OF BEËINDIGEN 
VAN DEZE OVEREENKOMST CONFORM DE DAARIN VASTGELEGDE VOORWAARDEN OF ANDERSZINS. 
De artikelen 2, 5 en 7 t/m 14 blijven gelden na beëindigen van de overeenkomst.  
 



8. Vrijwaring. U zult Claris vrijwaren, en voor zover daartoe een verzoek wordt gedaan verweren – voor 
claims en aansprakelijkheid, en Claris schadeloos stellen voor schade en kosten (waaronder proceskosten en 
redelijke advocaatkosten) ontstaan uit een doen of nalaten van u of uw werknemers of vertegenwoordigers.  
 
9. Beperking van aansprakelijkheid. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLARIS TEN AANZIEN VAN DEZE 
OVEREENKOMST OF DE PRODUCTEN VAN CLARIS STREKT ZICH NIET UIT TOT GEVOLGSCHADE, 
INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE OF ANDERE VORMEN VAN INDIRECTE SCHADE, ZOALS GEDERFDE 
WINST, ZELFS ALS CLARIS KENNIS HEEFT VAN DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN ZULKE SCHADES. In geen 
geval zal de totale aansprakelijkheid van Claris of haar licentiegevers voor vergoeding van alle schade, uit 
welken hoofde dan ook (hetzij uit contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins), hoger zijn dan het 
hoogste van de navolgende bedragen (1) 5 dollar of (2) het bedrag dat u aan CP-vergoeding (indien van 
toepassing) betaalt, voor het jaar waarin het schadeveroorzakende feit zich voor het eerst voordoet.  
 
10. Afstand van garantie. BEHOUDENS DAN BEPAALD IN DE TOEPASSELIJKE 
EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST, WORDEN ALLE INFORMATIE EN MATERIALEN “AS-IS” GELEVERD 
EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, TEN AANZIEN VAN HUN 
WERKING, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, OF TEN AANZIEN VAN ENIGE MOGELIJKE INBREUK OP 
RECHTEN VAN DERDEN. Voor zover Claris enig product of enige productinformatie beschikbaar stelt, heeft 
Claris geen enkele verplichting tot het verstrekken van updates, uitbreidingen, of verbeteringen, noch de 
verplichting u op de hoogte te stellen van productwijzigingen, of de producten publiekelijk aan te kondigen of 
deze in de toekomst te introduceren. 
 
11. Relatie met Claris. Niettegenstaande het gebruik van de begrippen "partner" of "lid", erkent u dat u  
een onafhankelijk van Claris opererende partij bent en dat deze Overeenkomst op geen enkele wijze hoofdelijke 
aansprakelijkheid, een vennootschap, een vennootschap-onder-firma, een joint-venture, een 
agentuurovereenkomst of een maatschap (tussen partijen) doet ontstaan. U bent niet bevoegd (en zult als 
zodanig ook bij derden niet de indruk wekken) om Claris op enigerlei wijze te vertegenwoordigen, om enige 
verplichting of verantwoordelijkheid van Claris op u te nemen, of om voor Claris te handelen, anders dan waar 
deze Overeenkomst daar expliciet in voorziet. 
 
12. Onafhankelijke ontwikkeling van Claris. U bent zich er van bewust en aanvaardt dat Claris software, 
producten of diensten kan verkrijgen, licentiëren, voor zichzelf ontwikkelen of laten ontwikkelen en op de markt 
brengen en/of distribueren die vergelijkbaar zijn aan software, producten of diensten die u ontwikkelt. Bij 
afwezigheid van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst waaruit het tegendeel blijkt, staat het Claris vrij 
alle gegevens die u aan Claris verstrekt te gebruiken voor ieder doel, met inachtneming van eventueel 
toepasselijk octrooi of auteursrecht.  
 
13. Verklaringen ten behoeve van export-wetgeving. U gaat ermee akkoord de software of vertrouwelijke 
informatie die u van Claris hebt verkregen, uitsluitend te gebruiken, uit te voeren of opnieuw uit te voeren voor 
zover dit is toegestaan door de wetten van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin de 
software of de vertrouwelijke informatie is verkregen. In het bijzonder, maar niet hiertoe beperkt, mag de 
software of de vertrouwelijke informatie niet worden uitgevoerd of opnieuw worden uitgevoerd (a) naar enig 
door de Verenigde Staten onder embargo geplaatst land of (b) aan iemand op de lijst van speciaal aangegeven 
staatsburgers van de Treasury Department van de Verenigde Staten of op de lijst van afgewezen personen of 
entiteiten van de Department of Commerce van de Verenigde Staten. Door deelname aan dit programma 
verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een staatsburger of inwoner 
bent van, een dergelijk land of op één van de landen die op deze lijsten voorkomt. U zult deze producten of 
informatie niet gebruiken voor doeleinden die door het recht van de Verenigde Staten zijn verboden, waaronder 
de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of de productie van nucleaire, chemische, biologische en/of 
raket-wapens.  
 
14. Algemeen. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verklaringen tussen 
partijen. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd, beëindigd of aangepast tenzij schriftelijk, 
ondertekend door een bevoegde Claris-vertegenwoordiger. Nalatigheid of traagheid van Claris in het 
uitoefenen van haar rechten behelst geen afstand van deze rechten tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk 
afstand wordt gedaan. U zult deze overeenkomst of rechten daaruit niet overdragen aan een derde zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Claris. Deze overeenkomst wordt beheerst door Engels recht. Alle 
geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Engeland in de plaats waar Claris is 
gevestigd. Indien een rechtbank enige bepaling uit deze overeenkomst onverbindend verklaart, komen partijen 



overeen de betreffende bepaling te vervangen door een wel verbindende bepaling die de onverbindende 
bepaling zoveel mogelijk qua strekking en economisch effect benadert. Deze overeenkomst is een vertaling 
van een oorspronkelijke overeenkomst in de Engelse taal, die voor uw gebruiksgemak is vertaald. In geval van 
een verschil van interpretatie tussen de oorspronkelijke Engelse versie en deze vertaling, zal de interpretatie 
van de Engelse versie prevaleren. 
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