Licentievoorwaarden

Begrippen

NEMUS: éénmanszaak gevoerd door N.M. van Schie gevestigd
en kantoorhoudend te Vinkega, Zuiderweg 28.

Licentienemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een
licentievoorstel van NEMUS aanvaardt.

Licentievoorstel: een op naam van licentienemer gesteld
voorstel voor het in licentie nemen van gespecificeerde
publicaties.

Licentie: het beperkte recht tot reproductie en distributie van
in het voorstel met name genoemde publicaties, zoals hierna
omschreven onder de strekking van de licentie.

Publicatie: document (informatie en haar drager) zoals
gespecificeerd in het licentievoorstel
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
(a) Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle licenties
verleend door NEMUS.
(b) Door betaling aanvaardt de licentienemer de toepasselijkheid
van deze licentievoorwaarden. Van deze voorwaarden
afwijkende voorwaarden van de licentienemer worden niet
geaccepteerd en zijn niet van toepassing op het betreffende
voorstel of licentie tenzij deze uitdrukkelijk in een schriftelijke
bevestiging zijn geaccepteerd door NEMUS. Deze aanvaarding
brengt nimmer met zich mee dat de betreffende voorwaarden
van de wederpartij ook op andere voorstellen, licenties of
overeenkomsten van toepassing zijn.
(c) Indien en voorzover aanbiedingen, acceptaties of
overeenkomsten uitdrukkelijk en rechtsgeldig enige van deze
voorwaarden afwijkende bepaling bevatten zonder dat de
toepassing van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverminderd van kracht.
Licentievoorstel
(a) Een licentievoorstel bindt NEMUS niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het aangaan van een licentie door
licentienemer. Voorstellen zijn 28 dagen geldig, tenzij een
andere termijn in het voorstel is opgenomen.
(b) Een licentie komt slechts tot stand indien en voor zover
NEMUS de bijbehorende betaling van licentienemer heeft
ontvangen.
(c) Het licentievoorstel omvat ten minste een verwijzing naar deze
voorwaarden, een omschrijving van de publicatie en de wijze
waarop deze aan licentienemer ter beschikking wordt gesteld.
(d) Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de
overeenkomst zijn slechts bindend, indien die schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen en onder verwijzing naar
de onderhavige licentie.
Levering
NEMUS levert de publicaties na ontvangst van de betaling van het
totaalbedrag zoals genoemd in het licentievoorstel.
De in licentie gegeven publicaties worden geleverd zonder enige
garanties, verplichtingen of aansprakelijkheid van de zijde van
NEMUS. Deze verwerping is een essentieel onderdeel van de licentie.
De licentienemer accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor
het gebruik van de gelicencieerde publicatie(s).
Strekking van de licentie
De licentie is bepaald tot:
(a) De in het voorstel benoemde publicatie(s).
(b) Het reproductierecht en het distributierecht van deze
publicatie(s), zowel op papier als in digitale vorm.
De licentie geldt voor de termijn waarin NEMUS of diens
rechtsopvolger(s) de auteursrechten van onderhavige publicatie
bezitten. De licentie vervalt indien licentienemer één of meerdere
beplaingen van deze voorwaarden overtreedt.
Beperking van de licentie
(a) Het modificatierecht is uitgesloten waardoor het licentienemer
niet is toegestaan de in licentie verworven publicatie
inhoudelijk te wijzigen of aan te passen.
(b) Het publieke tentoonstellingsrecht, het advertentierecht en
overige niet onder de strekking van de licentie benoemde
rechten zijn uitgesloten van de licentie en blijven
voorbehouden aan NEMUS.
(c) De licentie omvat geen inhoudelijke ondersteuning of
advisering door NEMUS over het onderwerp van de publicatie.
Versie 1 augustus 2007

(d)

Alle rechten, bevoegdheden en plichten, bij of krachtens de
licentie door licentienemer verworven, zijn niet overdraagbaar
aan derden en kunnen niet worden ingebracht in enige
vennootschap, vereniging, maatschap of andere associatie van
personen, een en ander behoudens schriftelijke toestemming
van NEMUS.
Aansprakelijkheid
Indien NEMUS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt
begrenst:
(a) De aansprakelijkheid van NEMUS, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het
bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
(b) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat
of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van NEMUS beperkt tot de factuurwaarde
van de licentie, althans dat gedeelte van de licentieovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
(c) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van NEMUS. Aansprakelijkheid voor
gedragingen van personen die voor NEMUS werkzaamheden
uitvoeren, is uitgesloten. NEMUS is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade.
Licentienemer vrijwaart NEMUS voor alle aanspraken van derden
van welke aard ook die verband houden met het gebruik van de in
licentie verworven publicatie(s) door licentienemer.
Overmacht
(a) Onder overmacht wordt in deze licentie-voorwaarden verstaan
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop NEMUS geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor NEMUS niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Ziekte van uitvoerend personeel van NEMUS wordt
daaronder begrepen.
(b) Tijdens overmacht aan de zijde van NEMUS worden zijn
leverings- en ander verplichtingen opgeschort voor de duur
van de overmachtsituatie.
(c) Als de overmachtsituatie langer dan 3 maanden na het
verstrijken van de in de overeenkomst genoemde einddatum
heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat hieruit enige verplichting tot
schadevergoeding ontstaat. De licentie-nemer heeft in dit geval
recht op restitutie van eventueel betaalde en de licentie
betreffende bedragen.
Geschillen en toepasselijk recht
(a) Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de licentie of
deze licentievoorwaarden, voor zover niet anders door de wet
dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande dat
NEMUS het recht heeft vorderingen al dan niet gelijktijdig,
tegen opdrachtgever, tegen opdrachtgever aanhangig te maken
bij andere rechterlijke colleges die op grond van toepasselijke
rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te
nemen. Het voorgaande laat onverlet het recht van partijen op
hoger beroep en cassatie.
(b) Bij niet nakomen van de verplichtingen van de licentienemer
behoudt NEMUS zicht het recht voor de licentie per direct op
te zeggen danwel in te trekken.
(c) Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Slotbepalingen
(a) Deze licentie-voorwaarden liggen ter inzage bij NEMUS en zijn
aldaar op aanvraag verkrijgbaar.
(b) Deze licentie-voorwaarden treden in werking op 1 maart 2003.
(c) Van toepassing is steeds de laatst op internet gepubliceerde
versie van deze voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het totstandkomen van de onderhavige licentie.
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