
 

CLARIS FILEMAKER PRO SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST 
 
BELANGRIJK – LEES DIT AANDACHTIG: DOOR DE PROGRAMMATUUR TE 
INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE DOWNLOADEN, TE BENADEREN OF ANDERSZINS 
TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE 
LICENTIEOVEREENKOMST EN BENT U DAARAAN GEBONDEN. INSTALLEER, 
KOPIEER, DOWNLOAD, BENADER OF GEBRUIK DEZE PROGRAMMATUUR NIET ALS U 
NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. VERNIETIG IN DAT GEVAL 
ONMIDDELLIJK ALLLE KOPIEËN VAN DE PROGRAMMATUUR.  
 
INDIEN DEZE SOFTWARE AAN U IS GELICENTIEERD ONDER EEN CLARIS 
VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST (BIJVOORBEELD EEN JAARLIJKSE 
VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST, VOLUMELICENTIEOVEREENKOMST, JAARLIJKSE 
SITELICENTIEOVEREENKOMST OF SITELICENTIEOVEREENKOMST), PREVALEREN DE 
VOORWAARDEN VAN DIE LAATSTE OVEREENKOMST BOVEN DE VOORWAARDEN 
VAN DEZE OVEREENKOMST, IN WELK GEVAL DE VOORWAARDEN VAN DEZE 
OVEREENKOMST NIET DE VERLENING VAN EEN AANVULLENDE LICENTIE OP DE 
SOFTWARE INHOUDEN. 
 
Claris FileMaker Pro (“FileMaker Pro”) betreft: 
 

1. de FileMaker Pro softwareapplicatie en bijbehorende documentatie en drivers; 
2. Starter applicaties, voorbeeld-applicaties en andere voorbeeldbestanden als 

onderdeel van dit product (“Extra’s”). 
 

De Software zoals in deze Licentie vermeld, en de daarbij behorende documentatie (“de 
Software”) is door Claris International Inc. en/of Claris International (hierna gezamenlijk te 
noemen: “Claris”) aan u in licentie gegeven, onder de voorwaarden van deze 
licentieovereenkomst en aan Claris alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u 
worden verleend. De aan u verleende rechten hebben enkel betrekking op het intellectuele 
eigendomsrecht van de Software van Claris en haar licentiegevers, voor zover dit is 
gespecificeerd in deze overeenkomst, doch niet op octrooirechten, intellectuele 
eigendomsrechten, of andere rechten. U bent eigenaar van de media waarop de Software is 
vastgelegd, maar Claris en haar licentiegevers behouden het eigendom van de Software zelf. 
 
Als u een proefversie van de Software heeft ontvangen voor uw beperkte evaluatie, dan is de 
Software geprogrammeerd om te stoppen met functioneren op de datum zoals die aan u is 
gecommuniceerd, en dient artikel 5 van deze voorwaarden aangepast te worden, zodat de 
proefversie van de Software wordt aangeboden “ZOALS DE SOFTWARE IS” en “ZONDER 
ENIGE VORM VAN GARANTIE”. Alle andere onderstaande voorwaarden zijn van toepassing 
op zowel de proefversie als de volledige versie van de Software. Na afloop van de termijn 
waarbinnen de proefversie van de Software mag worden gebruikt, bent u verplicht om 
onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de databases die met de proefversie van de 
Software zijn geproduceerd, inclusief databases waartoe Claris FileMaker Go (“FileMaker Go”) 
toegang heeft, tenzij u voor de volledige of upgrade versie van de Software heeft betaald. 



 
1. Licentie. 
 

(a)  Algemene Licentie. 
 

1)  Individuele Licentie. Indien u gebruik maakt van de Software met een 
individuele licentie (“Individuele Licentie”), dan gelden de volgende voorwaarden 
(en zijn de voorwaarden in artikel 1(a)(2) en 1(a)(3) dan niet van toepassing). 
Deze licentie geeft u het recht om één (1) kopie van de Software op één (1) 
computer tegelijk te gebruiken. Zelfs indien zowel de Macversie als de 
Windowsversie van de Software in verschillende talen zijn geleverd, bent u 
gerechtigd om slechts één taalversie van de Software per platform (d.w.z. de Mac- 
of de Windowsversie) per keer te gebruiken, behoudens het geleverde in artikel 
1(d) van toepassing is. U bent niet gerechtigd meer versies van de Software 
tegelijkertijd op hetzelfde besturingssysteem te gebruiken (bijv. door middel van 
virtualisatie of anderszins). De primaire gebruiker van de computer waarop de 
Software is geïnstalleerd, is gerechtigd een tweede kopie te maken voor zijn of 
haar exclusieve gebruikersrecht op een privé computer of draagbare computer. U 
bent niet geautoriseerd de Software op te slaan of te installeren op een 
opslagmedium (bijvoorbeeld een netwerk- of terminalserver). De Individuele 
Licentie mag niet worden gedeeld of gelijktijdig worden gebruikt door verschillende 
cliënten en/of op verschillende computers. 

 
2)  Gebruikerslicentie. Indien u geen Individuele Licentie-versie van de 

Software gebruikt, maar u in plaats daarvan een gebruikerslicentie 
(“Gebruikerslicentie”) heeft, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing (en 
zijn de voorwaarden in artikel 1(a)(1) en 1(a)(3) van deze overeenkomst niet van 
toepassing). Op grond van de Gebruikerslicentieversie, dient het bedrijf of de 
organisatie die de Software koopt onder een Gebruikerslicentie contract een 
licentie aan te schaffen voor al zijn personeel en medewerkers die mogelijk 
toegang moeten hebben tot de Software. U, als een uniek individu met een licentie 
voor de Software, wordt aangemerkt als een “Gebruiker”. U kunt de Software 
gebruiken om toegang te krijgen tot iedere Claris FileMaker Server of servers (op 
grond van een Gebruikerslicentiecontract of een Gelijktijdige Verbindingen 
Licentieovereenkomst). Dit is mogelijk zolang u op grond van deze 
Gebruikerslicentie geautoriseerd bent en tegelijkertijd gebruik maakt van deze 
Gebruikerslicentie, wanneer u toegang tot de Claris FileMaker Server (“FileMaker 
Server”) verschaft. Indien uw bedrijf of organisatie een Gebruikerslicentiecontract 
heeft voor deze Software, dan bent u gerechtigd uw licentie aan een nieuwe 
persoon toe te wijzen enkel als u zelf de Software niet langer zal gebruiken. 

 
3)  Gelijktijdige Verbindingen Licentie. Indien u de Software niet met een 

Individuele Licentieversie of Gebruikerslicentieversie gebruikt, maar een 
Gelijktijdige Verbindingen Licentie (“Gelijktijdige Verbindingen Licentie”) heeft, dan 
zijn de volgende voorwaarden van toepassing (en zijn de voorwaarden in 
artikel1(a)(1) en 1(a)(2) niet van toepassing). U bent enkel gerechtigd de Software 
te gebruiken als u werkzaam bent bij een bedrijf of organisatie dat een Gelijktijdige 
Verbindingen Licentieovereenkomst heeft (“Gelicentieerde Organisatie”). Indien u 
een tijdelijke werknemer, aannemer of consultant van een Gelicentieerde 
Organisatie bent, en u op locatie van de Gelicentieerde Organisatie werkt, en u 
expliciet geautoriseerd bent door uw Gelicentieerde Organisatie om de software te 



gebruiken, dan mag u de Software enkel gebruiken wanneer u in opdracht van de 
Gelicentieerde Organisatie handelt. Zodra u bent gestopt met werken in opdracht 
van de Gelicentieerde Organisatie of wanneer deze licentie verloopt of wordt op 
grond van onderstaande artikel 3 beëindigd, dient u de Software van uw computer 
te verwijderen. Indien de Gelicentieerde Organisatie een onderwijsinstelling is en u 
als student staat ingeschreven, of als faculteitslid, onderwijsassistent, beheerder of 
personeel bent van de Gelicentieerde Organisatie, dan bent u enkel gerechtigd de 
Software op de computers van de Gelicentieerde Organisatie te gebruiken. Bij een 
Gelijktijdige Verbinding Licentieovereenkomst, dient uw Gelicentieerde Organisatie 
het aantal licenties aan te schaffen dat gelijk is aan het maximale aantal 
individuele verbindingen dat op enig moment gelijktijdig toegang tot de FileMaker 
Server heeft (“gelijktijdige verbindingen”). Wanneer u deze Software gebruikt om 
toegang te verschaffen tot de FileMaker Server, dan heeft u slechts toegang tot 
een FileMaker Server die uw Gelicentieerde Organisatie heeft gekocht op grond 
van een Gelijktijdige Verbindingen Licentiecontract. U mag maximaal het totaal 
aantal gelijktijdige verbindingen gebruiken die u op enig moment hebt 
aangeschaft. U bent niet geautoriseerd om enige FileMaker Pro- of FileMaker Go-
cliënten toegang te verlenen tot de Software, tenzij de Software is verbonden met 
de FileMaker Server. 

 
(b)  Extra’s. Claris verleent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht het 

volgende te doen, met inachtneming van de beperkingen onder deze overeenkomst: (1) het 
gebruiken, kopiëren en distribueren van de Extra’s voor eigen intern gebruik, (2) het 
aanpassen van de Extra’s en vervolgens het gebruiken, reproduceren en distribueren van 
aangepaste individuele Extra’s, op voorwaarde dat de Extra’s in herkenbare en substantiële 
mate zijn aangepast, en (3) het invoegen van de Extra’s als een component van uw eigen 
oplossing, en vervolgens derden het recht te verlenen de oplossingen te gebruiken, kopiëren 
en distribueren met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 hieronder. Ondanks het 
voorgaande is het u niet toegestaan de Extra’s of een gedeelte ervan te distribueren voor het 
gebruik door derden als een toolkit. Evenmin is het u toegestaan de Extra’s te gebruiken, te 
kopiëren, aan te passen, te wijzigen of te distribueren voor gebruik met enig ander product 
dan een product van Claris. U bent verplicht de logo’s van Claris, als deze aanwezig zijn, te 
verwijderen uit de Extra’s voordat u de Extra’s aan derden ter beschikking stelt. 
 

(c)  Jaarlijkse Gebruiksrechten en Gebruiksrechten voor een Beperkte Duur. 
Indien u een jaarlijks gebruiksrecht of een ander gebruiksrecht voor een beperkte duur op de 
Software heeft verkregen (zoals de Jaarlijkse Volumelicentieovereenkomst of een Jaarlijkse 
Sitelicentieovereenkomst), dan mag u de Software alleen gedurende de looptijd van de 
licentieovereenkomst gebruiken, en dient u elk gebruik van de Software na beëindiging van 
uw licentieovereenkomst te staken. 
 

(d)  Back-up Mededelingen. Deze licentie geeft u het recht om één kopie te 
maken van de Software in de vorm van computertaal enkel voor back-updoeleinden. Als een 
uitdrukkelijke voorwaarde van deze Licentie geldt dat u op iedere kopie elke 
auteursrechtaanduiding en andere aanduidingen van intellectuele eigendom moet 
reproduceren waarin is aangegeven dat het originele exemplaar is verstrekt door Claris. 

 
(e)  Onderwijs. Indien de Software tegen een onderwijskorting is gelicentieerd, 

mag de Software alleen worden gebruikt door ingeschreven studenten, wetenschappelijk, 
onderwijzend en ondersteunend personeel en bestuurders van onderwijsinstellingen, doch 
indien en voorzover de Software uitsluitend voor onderwijsdoelen wordt gebruikt. Indien de 



Software voor geautoriseerde onderwijsinstellingen is gelicentieerd, zijn  de draagbare en 
privégebruiksrechten in artikel 1 (a) (1) niet van toepassing op studenten doch uitsluitend op 
de faculteit, het onderwijzend personeel, niet-onderwijzend personeel en bestuurders van die 
onderwijsinstellingen. 
 

(f)  Eigendomsrechten Mededelingen. De Software is auteursrechtelijk 
beschermd. Als uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie, bent u verplicht om op iedere 
kopie het Claris handelsmerk, auteursrecht en enige andere recht van intellectuele eigendom 
(gezamenlijk: “Mededelingen”) te reproduceren die op het origineel kopie door Claris 
geleverd zijn.  Als u het “About”-scherm aanpast, dient u op het scherm in ieder geval mee te 
delen: “Gedeelten van deze programmatuur zijn © 1984-2023 Claris International Inc. Alle 
rechten voorbehouden.” Het is u niet toegestaan de naam, logo’s of handelsmerken van 
Claris op een andere wijze op uw Oplossing te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is 
toegestaan door Claris. 
 

(g)  Upgrades en updates. Indien de Software is gelicentieerd als een upgrade of 
update, mag u de Software alleen gebruiken om voordien geldig gelicentieerde versies van 
dezelfde Software te vervangen. U stemt ermee in dat het gebruiksrecht van de upgrade of 
update niet inhoudt dat een tweede licentie wordt verleend op de Software (d.w.z. u mag de 
upgrade of update niet tezamen met de Software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de 
Software die vervangen wordt, overdragen aan een derde partij). De voorwaarden van deze 
Licentie zijn van toepassing op alle software-upgrades of -updates die door Claris ten 
aanzien van de Software worden aangeboden, tenzij een dergelijke upgrade of update 
samengaat met een afzonderlijke licentie. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord dat de 
voorwaarden van die licentie ten aanzien van een dergelijke upgrade of update van 
toepassing zijn. 
 
2. Aanvullende beperkingen 
 

(a)  Middleware en toegang door meerdere cliënten. Het is u niet toegestaan 
Software te gebruiken met middleware, applicatieserver, CGI of een andere software of 
technologie waarmee meer dan een enkele cliënt toegang heeft tot welke database dan ook, 
mits dit op grond van Artikel 1 (a) uitdrukkelijk is toegestaan. 

 
(b)  Overige Beperkingen. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE TE 

GEBRUIKEN VOOR HET VERVAARDIGEN VAN NIEUWE SOFTWARE, DECOMPILEREN 
OF TE DEMONTEREN BEHOUDENS VOORZOVER ZULKS WETTELIJK IS 
TOEGESTAAN. U MAG DE SOFTWARE OF DELEN DAARVAN NIET WIJZIGEN, 
AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN NOCH IS HET U 
TOEGESTAAN WERKEN TE MAKEN DIE AFGELEID DAN WEL GEBASEERD ZIJN OP DE 
SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN. 

 
(c)  Gebruiksbeperkingen. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR DE 

EXPLOITATIE VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, VLIEGTUIGNAVIGATIE- OF 
COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN, 
LEVENONDERSTEUNINGSMACHINES OF ANDERE APPARATUUR WAARIN 
STORINGEN IN DE SOFTWARE KUNNEN LEIDEN TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL 
OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF MILIEUSCHADE. 

 
(d)  Overdracht. HET IS U NIET TOEGESTAAN DE RECHTEN 

VOORTVLOEIEND UIT DE OVEREENKOMST OVER TE DRAGEN OF TE VERLENEN 



AAN ENIGE DERDE ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN 
CLARIS, UITGEZONDERD DE OVERWEGINGEN GENOEMD IN ARTIKEL 1(a)(2). 

 
(e)  Auteursrechten van Derden. Bepaalde onderdelen van de Software alsmede 

Open Source-programma’s van derden die onderdeel uitmaken van de Software, zijn of 
worden beschikbaar gesteld door Claris op de website 
(https://www.claris.com/nl/resources/downloads/). Auteursrechten, licentievoorwaarden en 
beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal zijn online 
beschikbaar via https://www.claris.com/company/legal/third-party-acknowledgements.html, of 
dergelijk materiaal is op een andere wijze in het materiaal toegevoegd, en het gebruik van 
dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 

 
(f)  Peer-to-peer-deling. U mag het niet toestaan dat meer dan vijf (5) FileMaker 

Pro of FileMaker Go-cliënten tegelijkertijd toegang hebben tot de Software. De peer-to-peer-
delingsfunctie is alleen bedoeld voor testdoeleinden en mag niet worden gebruikt in een 
productieomgeving. 

 
(g)  FileMaker Pro Testlicentie. Als u onder het FileMaker Developer-abonnement 

een FileMaker Pro Testlicentie heeft, mag u de Software zowel online (verbonden met 
FileMaker Server) als offline gebruiken; U mag echter alleen verbinding maken met een 
FileMaker Server die is gelicentieerd onder het FileMaker Developer-abonnement. 
Bovendien mag de Software alleen worden gebruikt voor testdoeleinden en niet in een 
productieomgeving. 
 
3. Beëindiging. Deze overeenkomst is van kracht totdat zij beëindigd wordt. Indien u 
een jaarlijks gebruikslicentie of een gebruikslicentie voor een beperkte gebruiksduur van de 
Software heeft verkregen, dan eindigen uw gebruiksrechten onmiddellijk vanaf beëindiging 
van uw licentieovereenkomst en dient u elk gebruik van de Software te staken, tenzij u 
voorafgaand aan beëindiging het gebruiksrecht door betaling heeft vernieuwd voordat de 
licentieovereenkomst is verlopen. De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege, 
zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande mededeling van Claris, indien u niet 
voldoet aan enige voorwaarde van deze overeenkomst. In het geval van een dergelijke 
beëindiging of verlopen van het contract bent u verplicht de Software, alsmede al het 
bijbehorende schriftelijke materiaal, en alle kopieën daarvan te vernietigen. De bepalingen in 
de artikelen 5, 6, 9 en 10 zullen na de beëindiging of verlopen van het contract onverminderd 
van kracht blijven. 
 
4. Wettelijke Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan de Software te gebruiken 
of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de 
wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de Software hebt 
verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de Software te 
exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een 
embargo heeft ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. 
Treasury Department samengestelde lijst van “Specially Designated Nationals” of op de door 
het U.S. Department of Commerce samengestelde “Denied Person’s List” of “Entity List” of 
elke andere beperkte Party List. Door de Software te gebruiken, verklaart u dat u zich niet 
bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart 
tevens dat u de Software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de 
wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het 
ontwerp, de fabricage of productie van raketten en nucleaire, chemische of biologische 
wapens. 



 
5. Garantie en aansprakelijkheid. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, 
garandeert Claris gedurende negentig (90) dagen na de datum van aankoop dat de Software 
zoals die is verschaft door Claris, wezenlijk voldoet aan de bijgaande documentatie. Claris´ 
aansprakelijkheid en uw enige en exclusieve genoegdoening voor inbreuk op de voorgaande 
beperkte garantie, strekt enkel tot, naar keuze van Claris, vervanging of reparatie van de 
Software of teruggave van de aanschafprijs van de Software. 
 
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR 
CLARIS EN CLARIS EN HAAR LICENTIEGEVERS AANVAARDEN NADRUKKELIJK 
GEEN ENKELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN/OF VOORWAARDEN, HETZIJ 
UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET (OF HET NU COLLATERAAL, STATUTAIR OF 
ANDERSZINS IS), DAAR ONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
GEÏMPLICEERDE GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE 
VERKOOPBAARHEIDSVOORWAARDEN, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN/OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE 
EN HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL. BOVENDIEN BESTAAT ER 
GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT VERSTORING OF AANTASTING VAN UW 
GENOT VAN DE SOFTWARE ALSMEDE INBREUKEN OP EIGENDOMSRECHTEN VAN 
DERDEN DOOR DE SOFTWARE. CLARIS GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE 
ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL WERKEN, OF DAT FOUTEN ZULLEN 
WORDEN VERBETERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN 
VAN CLARIS OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIS ZAL ENIGE 
GARANTIE KUNNEN INHOUDEN. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS 
TOEGESTAAN OM DE HIER BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF 
TE BEPERKEN, BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING 
NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE VOORWAARDEN VAN DEZE VRIJWARING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND 
UIT DIT ARTIKEL 5 TASTEN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT DIE 
DE SOFTWARE ANDERSZINS VERKRIJGT DAN IN HET KADER VAN 
BEDRIJFSVOERING NIET AAN, NOCH BEPERKEN OF SLUITEN ZIJ ENIGE 
AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT 
DOOR DE NALATIGHEID VAN CLARIS. 
 
6. Uitsluiting en beperking van verhaal en schadeloosstelling. 
 

(a)  Uitsluiting. IN GEEN GEVAL ZIJN CLARIS, HAAR 
MOEDERMAATSCHAPPIJ OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF WELKE VAN HAAR 
LICENTIEGEVERS OOK, ALSMEDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, 
WERKNEMERS VAN VOORNOEMDE RECHTSPERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR 
ENIGE GEVOLGSCHADE DAN WEL INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE 
(DERGELIJKE SCHADE OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR 
WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN 
DERGELIJKE), OF DIRECT VERLIES VAN BUSINESS, BUSINESS WINSTEN OF 
OMZETTEN, OF DEZE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF NIET, ONTSTAAN DOOR 
HET GEBRUIK OF ONMACHT TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET 
BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIAAL, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE 
VORDERING (OF HET GAAT OM CONTRACT,VERWAARLOZING OF ANDERE 
ONRECHTMATIGE DAAD OF STATUTAIR OF ANDERSZINS VOORDOEND) EN ZELFS 
INDIEN CLARIS OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIS IS INGELICHT OVER 
DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. 



 
(b)  Beperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLARIS VOOR SCHADE DIE 

NIET IS UITGESLOTEN DOOR ARTIKEL 6(A), HOE DAN OOK VEROORZAAKT (OF HET 
GAAT OM CONTRACT,VERWAARLOZING OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD OF 
STATUTAIR OF ANDERSZINS VOORDOEND) IS BEPERKT TOT VERGOEDING VAN 
DIRECTE SCHADE EN ZAL, DOOR WELKE OORZAAK DE SCHADE DAN OOK IS 
ONTSTAAN EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, BEDRAGEN HET HOOGSTE 
VAN DE NAVOLGENDE BEDRAGEN: $ 5,00 (VIJF AMERIKAANSE DOLLARS) OF HET 
BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR DE SOFTWARE DIE DE SCHADE HEEFT 
VEROORZAAKT. PARTIJEN ZIJN HET EROVER EENS DAT DEZE BEPERKING VAN 
VERHAAL EN AANSPRAKELIJKHEID ONAFHANKELIJK ZAL WORDEN 
AFGEDWONGEN EN DAT HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE ESSENTIËLE 
GARANTIEVERPLICHTING DEZE BEPERKING ONVERLET LAAT. INDIEN EN 
VOORZOVER HET TOEPASSELIJKE RECHT DIT VEREIST, VERVALT DEZE 
BEPERKING IN HET GEVAL VAN DOOD OF LICHAMELIJK LETSTEL VEROORZAAKT 
DOOR OPZET OF GROVE SCHULD VAN CLARIS. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE 
LANDEN NIET IS TOEGESTAAN OM DE HIER BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEDEN 
UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT DE 
BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. NIETS IN DEZE 
OVEREENKOMST TAST DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT DIE DE 
SOFTWARE ANDERSZINS VERKRIJGT DAN IN HET KADER VAN BEDRIJFSVOERING 
AAN. 
 
7. Sublicenciëring. U stemt ermee in dat iedere distributie van Extra’s zal 
plaatsvinden op grond van een schriftelijke overeenkomst met de eindgebruiker, waarin in 
ieder geval wordt bepaald dat: (i) aan de eindgebruiker een niet exclusief recht wordt 
verleend om slechts één (1) exemplaar van de Extra’s voor één (1) kopie die aan uw klant 
wordt gelicentieerd te gebruiken; (ii) iedere verdere overdracht zal plaatsvinden met 
inachtneming van het bepaalde in dit artikel 7; (iii) dat aan de eindgebruiker gebruiksrechten 
op de Extra’s (al dan niet onder een andere naam) worden verleend en dat deze niet aan 
hem worden verkocht, en dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Extra’s uitsluitend 
berusten bij Claris en diens licentiegevers; (iv) het gebruiksrecht in substantiële mate beperkt 
zal zijn conform artikel 2 (Overige beperkingen) en artikel 4 (Exportwetgeving) van deze 
overeenkomst; en (v) dat garanties en aansprakelijkheden beperkt zullen zijn in substantiële 
mate conform het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze overeenkomst. 
 
8. Technische ondersteuning. U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het 
verstrekken van alle technische ondersteuning aan uw eindgebruikers, en u zult geen 
eindgebruiker verwijzen naar Claris voor technische ondersteuning met betrekking tot uw 
oplossingen. 
 
9. Gebruik van Gegevens. Claris beschermt gegevens over uw gebruik van de 
Claris-software te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van 
Claris. Deze richtlijnen zijn als referentie in deze licentie opgenomen, en zijn te vinden op 
http://www.claris.com/company/legal/. 
 
10. Algemeen. Als Claris gevestigd is in het land waar deze licentie is verkregen, zal 
de wetgeving van het land waarin die vestiging gevestigd is op deze overeenkomst van 
toepassing zijn. In de overige gevallen zal deze overeenkomst worden beheerst door het 
recht van de Verenigde Staten en van de Staat Californië. Partijen komen overeen dat het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 



roerende zaken (1980), inclusief amendementen, uitdrukkelijk niet van toepassing is op deze 
overeenkomst. Deze overeenkomst behelst de volledige overeenkomst tussen partijen met 
betrekking tot de Software en vervangt alle eventuele eerdere, mondelinge dan wel 
schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie.  
U bevestigt en bent het eens dat u niet afhankelijk bent van enige vertegenwoordiging 
gemaakt door Claris, echter, niets in deze Licentie beperkt of sluit aansprakelijkheid uit voor 
enige frauduleus gemaakte vertegenwoordiging. Een aanvulling of wijziging in enige bepaling 
van deze overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze schriftelijk is gedaan en is 
ondertekend door Claris. Indien enige bepaling van deze Licentie door een bevoegde rechter 
in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden toegepast voor zover dat is 
toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht 
blijven. Geen enkel tekortkoming of vertraging van Claris in de uitoefening van zijn rechten of 
rechtsmiddelen, geldt als een afstand van enig recht of rechtsmiddel, tenzij Claris dit doet 
door middel van een specifieke schriftelijke kennisgeving. Geen enkele of gedeeltelijke 
uitoefening van een bepaald recht of rechtsmiddel van Claris zal gelden als een verklaring 
van afstand of zich verzetten tegen enige andere of verdere uitoefening van dat recht of 
rechtsmiddel. Deze Software en bijbehorende documentatie zijn “Commercial Items”, zoals 
die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commercial Computer Software” 
en “Commercial Computer Software Documentation”, zoals deze termen zijn gebruikt in 48 
C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R §227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met 48 
C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R §227.7202-1 tot en met §227.7202-4, indien van toepassing, de 
“Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation” 
worden in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid, (a) alleen als 
“Commercial Items” en (b) met alleen die rechten die aan alle andere eindgebruikers 
toekomen en die voortvloeien uit de voorwaarden van deze overeenkomst. Niet-
gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de wet- en regelgeving omtrent 
auteursrecht in de Verenigde Staten. 
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