
  

 

 
 
 

JAARLIJKSE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EEN 
BEPAALD AANTAL GEBRUIKERS 

 
Deze jaarlijkse overeenkomst voor een bepaald aantal gebruikers en de bijgevoegde algemene 
voorwaarden vormen de overeenkomst (“de Overeenkomst”) tussen u (“Licentienemer”) en 
FileMaker International (“FMI”) nadat FMI uw order heeft verwerkt en u schriftelijke 
bevestiging daarvan heeft gestuurd. Licentienemer aanvaardt alle voorwaarden van de 
Overeenkomst, in het bijzonder de duur van de Overeenkomst, de mogelijke verlenging ervan 
dan wel de verplichting tot het verwijderen van de software. 
  
1.   Gebruiksrecht. 

(a) Software.  In deze Overeenkomst 
betekent “Software” FileMaker Pro, FileMaker Pro 
Advanced en FileMaker Server. Onder Software kan 
tevens verstaan worden enige additionele software indien 
en voorzover FMI zulks schriftelijk heeft bevestigd. 
 

(b) Reikwijdte gebruiksrecht. 
Licentienemer verklaart dat de “Licentie Aantallen”, zoals 
opgegeven door Licentienemer, het totaal bedraagt van het 
huidige aantal werkzame personen binnen de 
Licentienemer’s gehele organisatie zoals die organisatie is 
aangegeven in het fiscaal nummer, het adres of anderszins 
schriftelijk door FMI bevestigd. Na volledige betaling van 
alle bedragen uit hoofde van de Overeenkomst verleent 
FMI, met inachtneming van de voorwaarden van de 
Overeenkomst, aan Licentienemer het niet exclusieve, niet 
overdraagbare recht (i) exacte kopieën van de objectcode 
van de Software te maken en elk van deze kopieën te 
installeren en (ii) deze kopieën te gebruiken op computers 
(centrale verwerkingseenheden) die eigendom zijn van of 
worden geleasd door Licentienemer en worden gebruikt op 
locatie van Licentienemer. Het is licentienemer niet 
toegestaan om meer kopieën van FileMaker Server 
software te instaleren dan de Licentie Aantallen. 

 
Uitsluitend geautoriseerde gebruikers van 
Licentienemer (zoals gedefinieerd in artikel 1(d)) en die 
deel uitmaken van het aantal gebruikers (zoals 
gedefinieerd in artikel 1(c)) zijn gerechtigd de Software 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst te 
gebruiken. Op de Beëindigingsdatum zoals aangegeven 
in het FMI contractsysteem zal ieder gebruik van de 
Software, daaronder begrepen het maken en gebruiken 
van kopieën, worden gestaakt tenzij het gebruiksrecht 
wordt verlengd conform het bepaalde in artikel 4(a)(3) 
of artikel 4(b).  FMI zal een unieke Licentiecode aan 
Licentienemer ter beschikking stellen. Deze Licentiecode 
dient geheim te worden gehouden en mag slechts worden 
gebruikt om Licentienemer in staat te stellen de Software, 
met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, te 
gebruiken.  Licentienemer draagt alle kosten die verband 
houden met het kopiëren en installeren van de Software. 
 

(c) Aantal gebruikers. Partijen 
begrijpen dat het aantal gebruikers gedurende de looptijd 
van de Overeenkomst kan toenemen. Licentienemer is niet 
gehouden voor deze toename extra te betalen zolang deze 
toename niet meer bedraagt dan 10% van het “Aantal 
licenties” dat door Licentienemer is betaald. Als de 
Overeenkomst na de Beëindigingsdatum is vernieuwd, is 
Licentienemer gehouden nieuwe licentievergoedingen te 
betalen op basis van het dan actuele totaalaantal 

gebruikers. Als de toename van het aantal gebruikers 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst meer dan 10% 
bedraagt, is Licentienemer verplicht FMI hiervan in kennis 
te stellen en zal Licentienemer voor dit meerdere de 
nieuwe licentiekosten aan FMI betalen voordat de 
Software wordt gebruikt. Als Licentienemer in gebreke 
blijft de nieuwe licentiekosten te betalen, eindigt de 
Overeenkomst van rechtswege. 
 

(d) Rechtmatige gebruikers.  
i. Gebruikers. De Software 

mag slechts gebruikt worden door alle medewerkers van 
Licentienemer zoals deze is aangegeven op het fiscaal 
nummer of anderszins schriftelijk bevestigd door FMI, op 
voorwaarde dat die gebruikers deel uitmaken van het 
“Aantal licenties” zoals opgegeven door Licentienemer. 
Tijdelijk personeel, arbeidscontractanten en consultants die 
werkzaam zijn op locatie van Licentienemer zijn eveneens 
gerechtigd de Software voor de normale 
bedrijfsactiviteiten van Licentienemer te gebruiken, op 
voorwaarde dat deze personen zijn opgenomen in het 
“Aantal licenties”. Iedere kopie van de Software die 
gebruikt wordt door tijdelijk personeel, 
arbeidscontractanten of consultants dient van computers 
van deze personen worden verwijderd op het moment dat 
deze personen niet meer op locatie van Licentienemer 
werken of op het moment dat de Overeenkomst is 
geëindigd.  Licentienemer is verantwoordelijk voor het 
naleven van deze verplichting tot verwijdering en 
aansprakelijk voor de gevolgen  van het niet naleven 
ervan. 

ii. Onderwijs.  De software 
mag slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
worden gebruikt door onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel van Licentienemer op computers op locatie van 
Licentienemer.   

iii. Additionele 
Beperkingen.  Licentienemer zal alle redelijke maatregelen 
treffen om netwerk- en andere toegang tot de Software te 
beperken door personen buiten de locatie van 
Licentienemer die niet gerechtigd zijn tot het gebruik van 
de Software. 
 
 (e) FileMaker. FileMaker Server 
Software omvat het recht om toegang te krijgen tot 
gegevens die zijn opgeslagen op de databank-server, met 
gebruikmaking van FileMaker WebDirect web browser 
clients, FileMaker Pro Advanced clients, en FileMaker Go 
clients (gezamenlijk: “Client(s)”). Elke Geautoriseerde 
Gebruiker mag gebruik maken van een client om 
verbinding maken met FileMaker Server 
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FileMaker WebDirect, en FileMaker Go clients zijn niet 
beperkt in het gebruik door Geautoriseerde Gebruikers 
(zoals gedefinieerd in Artikel 1(d)). 
 

(f) FileMaker Data API Licentie.
 FileMaker Server software omvat de FileMaker 
data API (“Data API”). Met de Data API kan 
licentienemer gegevens uit de database op de FileMaker 
Server van licentienemer opvragen en erin opslaan door 
REST API-gegevensaanvragen (elk een 
"Gegevensaanvraag") naar de database op uw FileMaker 
Server te verzenden. Het aantal Gegevensaanvragen dat 
licentienemer kan doen wordt beperkt door de hoeveelheid 
API-gegevensoverdracht (“API Gegevensoverdracht”) die 
licentienemer heeft ontvangen bij de Locatielicentie van 
licentienemer. Voor ingaande Gegevensaanvragen 
(gegevens opslaan in de database op uw FileMaker Server) 
beschikt licentienemer over onbeperkte API 
Gegevensoverdracht. Voor uitgaande Gegevensaanvragen 
(gegevens opvragen uit de database op uw FileMaker 
Server) is licentienemer beperkt tot de hoeveelheid API 
Gegevensoverdracht die is inbegrepen in de Locatielicentie 
van licentienemer samen met eventueel door licentienemer 
extra aangekochte API Gegevensoverdracht. De API 
Gegevensoverdracht die licentienemer ontvangt ingevolge 
de Locatielicentie van licentienemer wordt verdeeld over 
alle kopieën van FileMaker Server die licentienemer 
installeert. De API Gegevensoverdracht die licentienemer 
ontvangt geldt uitsluitend voor de looptijd van de huidige 
overeenkomst van licentienemer en eventuele ongebruikte 
API Gegevensoverdracht blijft niet staan voor een 
volgende termijn van de overeenkomst. 
 
 (g) Eigendom. Licentienemer is 
eigenaar van de gegevensdrager(s) waarop de Software is 
vastgelegd, maar Licentienemer erkent dat alle rechten van 
intellectuele eigendom op de Software berusten bij FMI 
en/of haar licentiegevers. 
 
 (h) Eindgebruikersovereenkomst. De 
voorwaarden van de eindgebruikersovereenkomst 
(“EULA”) die bijgevoegd is bij de Software, bepaalt het 
gebruiksrecht van elk van de kopieën van de Software als 
bedoeld in deze Overeenkomst, met dien verstande dat de 
EULA geen recht geeft op enig additioneel gebruiksrecht 
van de Software. In het geval van enige strijdigheid of 
onduidelijkheid tussen het bepaalde in de EULA en het 
bepaalde in artikel 1(b) en (c) van deze Overeenkomst 
prevaleert het laatstgenoemde artikel. 
 
2.  Beperkingen. 

(a)  Algemene beperkingen. 
Licentienemer erkent dat de Software bedrijfsgeheimen 
van FMI bevat en zal deze geheim houden en beschermen. 
Licentienemer is niet gerechtigd de Software te 
decompileren, reverse engineeren, te demonteren of 
anderszins terug te brengen of te vertalen tot een voor 
mensen begrijpelijke vorm, behoudens voorzover dit 
wettelijk is toegestaan. Licentienemer zal de Software niet 
aanpassen of wijzigen, verkopen, verhuren, uitlenen of 
leasen, distribueren (behoudens voorzover dit uitdrukkelijk 
in de Overeenkomst is toegestaan), daarop beperkte 
rechten verlenen noch is het Licentienemer toegestaan 
werken te maken die van de Software zijn afgeleid dan wel 
zijn gebaseerd op de Software of een gedeelte daarvan. 
 

(b)  Aanduidingen van intellectuele 
eigendomsrechten.  Licentienemer zal: (i) geen 
aanduidingen betreffende intellectuele eigendomsrechten 
of het vertrouwelijke karakter van de Software verwijderen 
of wijzigen; (ii) alle kopieën van de software voorzien van 
dezelfde aanduidingen betreffende intellectuele 
eigendomsrechten of het vertrouwelijke karakter van de 
software die aanwezig zijn op het oorspronkelijke 
exemplaar van de Software; (iii) de Licentiecode niet 

bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het 
toegestane gebruik van de Software; en (iv) alle redelijke 
maatregelen treffen om te waarborgen dat de rechtmatige 
gebruikers van de Software de voorwaarden van de 
Overeenkomst kennen en strikt naleven. 
 

(c)  Beperkt gebruik. DE SOFTWARE 
IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN NUCLEARE 
FACILITEITEN, LUCHTVAARTNAVIGATIE, 
COMMUNICATIESYSTEMEN, 
LUCHTVERKEERSGELEIDINGSSYSTEMEN OF 
SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN WAARBIJ 
GEBREKEN IN DE SOFTWARE KUNNEN LEIDEN 
TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE 
PSYCHISCHE OF OMGEVINGSSCHADE. 
 

(d) Geen overdracht van rechten. HET IS 
LICENTIENEMER NIET TOEGESTAAN DE 
RECHTEN VOORTVLOEIEND UIT DE 
OVEREENKOMST OVER TE DRAGEN OF TE 
VERLENENEN AAN ENIGE DERDE ZONDER 
VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 
VAN FMI. 
 

(e) Geen hosting voor derden. Licentienemer is 
niet gerechtigd de Software te gebruiken voor hosting ten 
behoeve van enige derde, zulks onverlet enige 
andersluidende bepaling in deze Overeenkomst. 
 
3.  Onderhoud 

(a)  Definities. 
(i) “Maintenance Software” 

betekent zowel Upgrades als Updates. 
(ii) “Upgrade” betekent een 

verbetering van een bestaand product d.m.v. toegevoegde 
functionaliteit en/of een verbeterde werking.  Upgrades 
worden gekenmerkt door een verandering in het nummer 
aan de linkerkant van de punt in het versienummer (bijv. 
een upgrade van FileMaker Pro 15.0 naar 16.0 of een 
upgrade van versie 8.0 naar 8.5). 

(iii) “Update” betekent een update 
met daarin bug fixes, een aanpassing in het kader van 
compatibiliteit om aan de specificaties te blijven voldoen, 
en een aanpassing in het kader van de interoperabiliteit 
met specifieke standaarden.  Updates worden gekenmerkt 
door een verandering in het nummer aan de rechterkant 
van de “v” (bijv. FileMaker Pro 16.0v2 Advanced).  
Updates worden uitsluitend via elektronische downloads 
algemeen ter beschikking gesteld. 

 
 

(b)  Onderhoudslicentie. Licentienemers 
gebruiksrecht op de Software strekt zich ook uit tot het 
gebruik van Maintenance Software die gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst algemeen door FMI 
beschikbaar wordt gesteld. FMI zal een zgn. master copy 
van dergelijke Maintenance Software aan Licentienemer 
ter beschikking stellen of ten behoeve van Licentienemer 
beschikbaar maken.  

 
(c)  Beperkingen en Disclaimers. 

Licentienemers gebruiksrecht op Maintenance Software 
geeft Licentienemer niet het recht producten te gebruiken 
of te verwerven die andere namen dragen of die specifiek 
voor een bepaalde gebruiker of een bepaald marktsegment 
is ontwikkeld, zelfs al zouden die producten vergelijkbare 
funtionaliteiten bevatten of op vergelijkbare wijze werken. 
Van tijd tot tijd zullen producten via de retail- of andere 
kanalen in gewijzigde configuraties voor 
promotieactiviteiten aangeboden worden welke producten 
niet als Maintenance Software beschikbaar zullen worden 
gesteld, behoudens ingeval FMI anders beslist. 
MAINTENANCE SOFTWARE ZAL NAAR 
GOEDDUNKEN VAN FMI EN/OF HAAR 
LICENTIEGEVERS DOOR FMI EN/OF HAAR 



  

LICENTIEGEVERS WORDEN ONTWIKKELD EN 
BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. FMI EN HAAR 
LICENTIEGEVERS GARANDEREN OF VERKLAREN 
NIET DAT ZIJ GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DE 
OVEREENKOMST MAINTENANCE SOFTWARE 
ZULLEN ONTWIKKELEN OF BESCHIKBAAR 
ZULLEN STELLEN. FMI EN HAAR 
LICENTIEGEVERS GARANDEREN NIET DAT ZIJ  
MAINTENANCE SOFTWARE AAN LICENTIENEMER 
TER BESCHIKKING STELLEN BINNEN ENIGE 
BEPAALDE TIJD NADAT DEZE MAINTENANCE 
SOFTWARE ALGEMEEN BESCHIKBAAR IS 
GESTELD. 
 
4.  Duur & beëindiging.  

(a) Initiële duur.  De Overeenkomst 
wordt van kracht op de Contractdatum en zal voortduren 
tot de Beëindigingsdatum zoals aangegeven in het FMI 
contractsysteem (“Initiële Duur”), tenzij de Overeenkomst 
wordt verlengd of vernieuwd volgens het bepaalde in dit 
artikel 4.  Na de Initiële Duur kan Licentienemer: 
 

(1)  de Overeenkomst vernieuwen 
volgens artikel 4(b); 
(2)  de Overeenkomst beëindigen 
volgens het bepaalde in artikel 4(d) en ieder 
gebruik van de Software staken; of 
(3) onder andere voorwaarden een 
nieuwe licentieovereenkomst met FMI 
aangaan. 

 
(b) Voorwaarden verlenging.  Na de 

Initiële Duur kan de Overeenkomst op de volgende wijze 
voor een jaarlijkse periode of een periode van meerdere 
jaren (indien is goedgekeurd door FMI) worden verlengd.  
Licentienemer moet uiterlijk op de (opvolgende) 
Beëindigingsdatum het “Aantal licenties” in het FMI 
contractsysteem aan FMI bevestigen, een jaarlijkse 
vernieuwingsorder plaatsen bij het FileMaker Customer 
Center, reseller of dealer en de licentiekosten m.b.t. de 
vernieuwing betalen.  De Licentienemer kan de ASLA 
licentie twee (2) keer jaarlijks vernieuwen tegen dezelfde 
prijs als de eerste, oorspronkelijke, ASLA licentieprijs. 
FMI zal een dergelijke vernieuwing bevestigen door 
middel van een licentiecertificaat waarin de nieuwe 
Beëindigingsdatum is vermeld en door 
dienovereenkomstig het FMI contractsysteem te wijzigen. 
 

(c) Tekortkoming. Als Licentienemer 
gedurende 10 dagen na een ingebrekestelling door FMI 
toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van 
enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, is 
FMI gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, waarna het 
gebruiksrecht op de Software onmiddellijk eindigt.  Onder 
een dergelijke tekortkoming wordt mede verstaan het in 
gebreke blijven door Licentienemer aan enige 
betalingsverplichting te voldoen. 
 

(d) Gevolgen van beëindiging.  Bij 
beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, 
eindigt het gebruiksrecht onmiddellijk en zal 
Licentienemer het gebruik, het installeren en het kopiëren 
van de Software onmiddellijk staken.  Binnen 30 dagen na 
beëindiging moet Licentienemer het vereiste formulier 
door middel van het FMI contractsysteem bij FMI hebben 
ingediend, daarmee bevestigend dat Licentienemer alle 
gebruik van de Software heeft gestaakt en dat hij alle 
kopieën van de Software heeft vernietigd of verwijderd.  
Als FMI deze bevestiging niet binnen 30 dagen van 
Licentienemer heeft ontvangen, kan (i) FMI de 
verschuldigde licentiekosten aan Licentienemer factureren 
en is Licentienemer gehouden deze kosten aan FMI te 
voldoen; En/of (ii) stappen ondernemen om de Software te 
deactiveren zodat de Licentienemer het niet langer kan 
gebruiken.  Licentiekosten die voor de beëindiging van de 

Overeenkomst zijn voldaan, komen bij beëindiging van de 
Overeenkomst niet voor restitutie in aanmerking. 
 

(e)   Voortdurende verplichtingen.  De 
artikelen 1(e), 2, 4, 5, 6, 7 en 11 blijven na beëindiging van 
de Overeenkomst bestaan. 
 
5. Beperkte garantie.  FMI staat ervoor in dat de 
Software zoals die door FMI ter beschikking is gesteld 
gedurende 90 dagen na de Contractdatum wezenlijk 
voldoet aan de door FMI gepubliceerde specificaties.  
FMI’s volledige aansprakelijkheid voortvloeiend uit de 
voorgaande beperkte garantie strekt enkel tot, naar keuze 
van FMI, vervanging van de gegevensdragers waarop de 
Software is vastgelegd, teruggave van de 
gebruiksrechtvergoeding of reparatie of vervanging van de 
Software.  DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE 
GARANTIE DIE WORDT GEGEVEN DOOR FMI EN 
FMI EN HAAR LICENTIEGEVERS AANVAARDEN 
NADRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE 
AANSPRAKELIJKHEID EN/OF VOORWAARDEN, 
HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAAR 
ONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN 
VAN VERKOOP EN 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 HET 
GENOT VAN DE SOFTWARE DOOR 
LICENTIENEMER ALSMEDE INBREUKEN OP 
EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.  FMI 
GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE 
VOLDOET AAN DE EISEN VAN LICENTIENEMER, 
NOCH GARANDEERT FMI DAT DE SOFTWARE 
ZONDER ONDERBREKING OF FOUTEN ZAL 
WERKEN OF DAT GEBREKEN IN DE SOFTWARE 
ZULLEN WORDEN HERSTELD.  VERDER GEEFT 
FMI GEEN GARANTIES M.B.T. JUISTHEID, 
BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS 
VOORTVLOIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE 
SOFTWARE OF DE RESULTATEN VAN DAT 
GEBRUIK.  GEEN MONDELINGE OF 
SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN FMI OF EEN 
BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN FMI 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 IN DIT GEVAL NIET 
VAN TOEPASSING IS.  
 
6. Beperking van verhaal en schadeloosstelling.  
IN GEEN GEVAL ZIJN FMI, 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 DEZE 
SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF NIET, 
ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE 
SOFTWARE OF HET BIJBEHORENDE 
SCHRIFTELIJKE MATERIAAL, ONGEACHT DE 
GRONDSLAG VAN DE VORDERING EN ZELFS 
INDIEN FMI OF EEN VERTEGENWOORDIGER VAN 
FMI IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN 



  

EEN DERGELIJKE SCHADE.  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 IN DIT GEVAL NIET VAN 
TOEPASSING IS.  In geen geval zal de totale 
aansprakelijkheid van FMI of haar licentiegevers, uit 
welken hoofde ook, voor schade en kosten meer bedragen 
dan de bedragen die ingevolge de Overeenkomst zijn 
betaald.  Partijen komen overeen dat alle 
exoneratiebepalingen voortduren, ook als deze bepaling 
terzake van beperkte garanties niet in rechte afdwingbaar 
mocht zijn.  DE VOORGAANDE 
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GELDT NIET 
IN HET GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSTEL 
INDIEN EN VOORZOVER EEN DERGELIJKE 
BEPERKING NIET TOEGESTAAN IS VOLGENS 
TOEPASSELIJK RECHT. 
 
7. Audit.  Na een daartoe strekkende 
voorafgaande mededeling is FMI, of een door partijen 
nader te bepalen derde, gerechtigd om maximaal eenmaal 
per jaar en gedurende werkdagen een audit uit te voeren  
en in dat kader Licentienemers boeken te controleren 
teneinde na te gaan of Licentienemer aan zijn 
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
voldoet.  Op verzoek van FMI zal Licentienemer een 
voldoende deskundig personeelslid aanwijzen die in staat 
is bij de audit te assisteren.  Als de audit uitwijst dat 
Licentienemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, zal 
Licentienemer alle nog te betalen bedragen onmiddellijk 
aan FMI voldoen.  Als het nog te betalen bedrag 10% of 
meer bedraagt van de bedragen waar FMI recht op heeft, is 
Licentienemer gehouden onmiddellijk alle out-of-
pocketkosten aan FMI te betalen die voortvloeien uit de 
bovengenoemde audit. 
 
8. Support.  FMI is niet gehouden Licentienemer 
te voorzien van enige technische en 
(gebruikers)ondersteuning m.b.t. het gebruik van de 
Software.  Licentienemer is gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst gerechtigd  tegen de dan geldende 
vergoedingen van FMI additionele ondersteuning van FMI 
te vragen zoals die op dat moment door FMI wordt 
aangeboden. 
 
9. 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 is 
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". 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, nucleaire, chemische of 
biologische wapens. 

10. Eindgebruikers van overheidsinstellingen.  
Deze Software en bijbehorende documentatie zijn 
"Commercial Items", zoals die term is gedefinieerd in 
§2.101 48 C.F.R., 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 227.7202-4, indien van 
toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 of 
48 C.F.R 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. 
 
11. Algemeen.  De Overeenkomst wordt beheerst 
door Nederlands recht.  Partijen komen overeen dat het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), 
inclusief amendementen, uitdrukkelijk niet van toepassing 
is op de 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. 
Een aanvulling of wijziging in enige bepaling van deze 
Overeenkomst is enkel en alleen geldig als deze 
schriftelijk is gedaan en is ondertekend door FMI. Indien 
enige bepaling van deze Overeenkomst 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.  Het niet inroepen van enig recht door FMI 
impliceert niet dat FMI van dat recht afstand doet, tenzij 
FMI zulks uitdrukkelijk schriftelijk doet.  Het geheel of 
gedeeltelijk inroepen van enig recht door FMI betekent 
niet dat FMI afstand doet van de haar (overig) toekomende 
rechten.  
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