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Kennisgeving aan alle gebruikers: 
lees de volgende juridische overeenkomst (“overeenkomst”) inzake de licentieverlening van dit 
softwareproduct (“software”) door macforyou aandachtig door. 

Door de software te installeren, of te gebruiken, stemt u (als individu of afzonderlijke entiteit) 
ermee in gebonden te worden door en partij te worden in de onderhavige overeenkomst. 

Als u het niet eens bent met alle voorwaarden van deze overeenkomst, aanvaardt, installeer 
en gebruik deze software niet. 
(Indien van toepassing, kunt u de software retourneren aan de 
leverancier tegen een volledige restitutie van de aanschafprijs.) 

  
 
 
1. Licentieverlening. Op voorwaarde dat u de toepasselijke 
licentievergoedingen betaalt, verleent Macforyou u hierbij 
een niet exclusief en niet-overdraagbaar recht om één exemplaar van de 
gespecificeerde versie van de Software en de bijbehorende documentatie 
(de “Documentatie”) in overeenstemming met de voorwaarden van deze 
Overeenkomst te gebruiken. U mag één exemplaar van de Software 
installeren op één computer of ander elektronisch apparaat waarvoor de 
Software is ontworpen (deze apparaten worden hierna als “Apparaat” 
aangeduid). Indien de Software meerdere gespecificeerde 
softwareproducten omvat, geldt deze Overeenkomst voor al deze 
gespecificeerde softwareproducten. Daarnaast zijn op elk van deze 
softwareproducten afzonderlijk eventuele op de toepasselijke prijslijst of 
productverpakking vermelde verdere beperkingen of gebruiksvoorwaarden 
van toepassing. 
 
 
1a. Gebruik. De Software wordt gelicentieerd als een afzonderlijk product. 
De Software mag niet op meer dan één Apparaat of door meer dan de voor 
deze software hoeveelheid toegestane gebruikers tegelijk worden gebruikt, 
behoudens het bepaalde in het onderhavige artikel 1. De Software is “in 
gebruik” op een Apparaat wanneer deze in het tijdelijke geheugen (d. w. z. 
het RAM- geheugen) is geladen of in het permanente geheugen (zoals een 
harde schijf, een CD- ROM of een ander opslagmedium) van het betreffende 
Apparaat is geïnstalleerd. Deze licentie verleent u het recht om enkel en 
alleen voor back-up doeleinden of ter bewaring in een archief één kopie van 
de Software te maken, mits de gemaakte kopie alle eigendomsvermeldingen 
van de Software bevat. 
 
  
2. Eigendomsrechten. De Software en de Documentatie worden 
beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Macforyou 
en de officieel erkende leveranciers van Macforyou bezitten 
en behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot 
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de Software en de Documentatie, waaronder alle hierop rustende 
auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en andere intellectuele 
eigendomsrechten. Door uw bezit, installatie of gebruik van de Software of 
Documentatie wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht of aanspraak 
daarop met betrekking tot de Software of de Documentatie aan u 
overgedragen en u verkrijgt met betrekking tot de Software en Documentatie 
uitsluitend de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden 
vermeld. Alle kopieën van de Software en Documentatie die op grond van 
de onderhavige Overeenkomst zijn of worden gemaakt, zijn onderworpen 
aan de bepalingen van deze Overeenkomst en dienen dezelfde 
eigendomsvermeldingen als de oorspronkelijke Software en Documentatie te 
bevatten. 
 
3. Beperkingen. U mag de Software niet, tegen vergoeding of anderszins, 
verkopen, leasen, licentiëren, verhuren, uitlenen of anderszins overdragen. U 
zult de resultaten van enige vergelijkende test (“benchmark test”) die u met 
betrekking tot de Software verricht niet aan derden openbaren zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Macforyou . U 
stemt ermee in dat u aan geen enkele derde (behalve aan derden met wie 
u een overeenkomst bent aangegaan waarin net zulke restrictieve 
voorwaarden omtrent niet openbaarmaking van de Software zijn 
opgenomen als hierin staan vermeld) het gebruik van de Software in welke 
vorm dan ook zult toestaan en dat u zich alle redelijke inspanningen zal 
getroosten om te waarborgen dat geen onbehoorlijke of niet-toegestane 
gebruik van de Software wordt gemaakt. U mag derden niet op basis van 
een timesharing-, servicebureau- of ander arrangement van het gebruik of 
de functionaliteit van de Software laten meeprofiteren, behalve voorzover 
een dergelijk gebruik in de toepasselijke prijslijst, inkooporder of 
productverpakking voor de Software wordt toegestaan. U mag geen van de 
rechten die u onder deze Overeenkomst zijn verleend, overdragen. U mag 
de Software niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, 
wijzigen, behalve indien en voorzover het toepasselijk recht een dergelijke 
beperking uitdrukkelijk verbiedt. Het is niet toegestaan de Software of delen 
hiervan te wijzigen of op basis van de Software of delen daarvan afgeleide 
werken te creëren. U mag de Software of Documentatie niet kopiëren, 
behalve voorzover zulks in artikel 1 van deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt 
toegestaan. U mag geen van de eigendomsvermeldingen of labels in of op 
de Software of Documentatie verwijderen, verdekken of beschadigen. 
Macforyou behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in 
de onderhavige Overeenkomst worden vermeld. 
 

4. Garantiebepalingen. 
 
4a. Beperkte garantie. Macforyou garandeert dat 
gedurende een periode van zestig (60) dagen na de oorspronkelijke 
aanschafdatum de media (bijv. de diskettes), waarop de Software is 
opgeslagen, vrij zullen zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap. 
 
4b. Rechtsmiddelen van de klant. In geval van een inbreuk op de 
bovenvermelde garantie zijn Macforyou en de leveranciers 
van Macforyou uitsluitend gehouden tot, en bestaat uw 
enige recht uit, zulks ter keuze van Macforyou , (i) restitutie 
van de prijs die u voor de licentie heeft betaald, dan wel (ii) vervanging van 
de defecte media waarop de Software is opgeslagen. U dient de defecte 
media voor eigen rekening en samen met een kopie van de aanschafbon 
aan Macforyou te retourneren. Deze beperkte garantie is 
niet van toepassing als het defect is veroorzaakt door een ongeval, misbruik 
of verkeerde toepassing. Eventuele vervangende media worden 
gegarandeerd voor het restant van de oorspronkelijke garantieperiode. 
Buiten het Koninkrijk der Nederlanden is deze remedie niet beschikbaar 
voorzover Macforyou of haar leveranciers onderworpen zijn 
aan beperkingen op grond van de exportbepalingen van het Koninkrijk der 
Nederlanden. 
 
4c. Uitsluiting van Garantie. Afgezien van de bovengenoemde beperkte 



garantie wordt de Software geleverd in de staat waarin deze zich bevindt 
(“as is”). Voorzover toegestaan onder het toepasselijk recht verstrekt 
Macforyou terzake van de Software en bijbehorende 
Documentatie geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie. U draagt zelf 
de verantwoordelijkheid voor de selectie van de Software voor het bereiken 
van de door u beoogde resultaten, evenals voor de installatie en het gebruik 
van de Software, als ook voor de resultaten die met de Software worden 
behaald. Zonder af te doen aan de voorgaande bepalingen, garandeert 
Macforyou niet dat de Software vrij van fouten, 
onderbrekingen of andere storingen zal zijn, noch dat de Software aan uw 
vereisten zal voldoen. De voorgaande bepalingen zijn afdwingbaar in de 
mate toegestaan onder het toepasselijk recht. 
 
5. Aansprakelijkheidsbeperking. Onder geen enkele omstandigheid en op 
grond van geen enkele juridische grondslag, zij het onrechtmatige daad, 
overeenkomst of een andere grondslag, zullen Macforyou of 
de leveranciers van Macforyou jegens u of enig andere 
persoon aansprakelijk zijn voor enige directe, dan wel indirecte schade of 
gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van schade als gevolg 
van verlies aan goodwill, winst- of omzetderving, werkonderbreking, 
computerdefecten of -storingen, alsmede alle andere indirecte schade of 
verliezen. In geen geval is Macforyou aansprakelijk voor 
enige schade uitstijgend boven de catalogusprijs die Macforyou
voor een licentie op de Software in rekening brengt, zelfs indien 
Macforyou op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid 
van dergelijke schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van 
toepassing op de aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel indien en 
voorzover het toepasselijk recht een dergelijke beperking verbiedt. De 
voorgaande bepalingen zijn afdwingbaar in de mate toegestaan onder het 
toepasselijk recht. 
 
6. Overheid van het koninkrijk der nederlanden. De Software en 
bijbehorende Documentatie worden aangemerkt als, respectievelijk, 
“commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftware 
documentatie”, indien van toepassing. Het gebruik, de aanpassing, 
reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de 
Software en bijbehorende Documentatie door de overheid van het Koninkrijk 
der Nederlanden wordt uitsluitend beheerst door de bepalingen van de 
onderhavige Overeenkomst en is verboden behalve voorzover onder de 
bepalingen van deze Overeenkomst uitdrukkelijk toegestaan. 
 
7. Exportbepalingen. U bent ervan op de hoogte gesteld dat de Software 
onderworpen is aan exportregelingen van het Koninkrijk de Nederlanden. U 
zult de Software, direct noch indirect, exporteren, importeren of doorvoeren 
in strijd met het recht van het Koninkrijk der Nederlanden of ander toepasselijk 
recht, noch anderen, zoals agenten of andere derde partijen, familietrek bij 
een dergelijke export, import of doorvoer. U verklaart en staat ervoor in dat 
uw exportprivileges niet zijn opgeschort, ingetrokken of geweigerd, of door 
enig ander overheidsbureau. U stemt ermee in de Software niet te zullen 
gebruiken of over te dragen voor eindgebruik met betrekking tot militaire, 
nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie. Zelfs niet 
met autorisatie van de overheid van het Koninkrijk der Nederlanden, 
ingevolge een regulering of specifieke vergunning. Voorts erkent u dat de 
Software is onderworpen aan de regels met betrekking tot exportcontrole in 
de Europese Unie en verklaart u en stemt u ermee in dat de Software niet 
voor enig ander gebruik zal worden aangewend dan voor civiele (niet- 
militaire) doeleinden. U en Macforyou komen overeen met 
elkaar samen te zullen werken met betrekking tot het verkrijgen van 
eventueel benodigde vergunningen of toestemmingen, maar u erkent dat 
het uw eindverantwoordelijkheid is om alle export- en importregels in acht te 
nemen en dat Macforyou geen verdere 
verantwoordelijkheid draagt na de oorspronkelijke levering aan u in het 
oorspronkelijke land van aanschaf. 
  
8. Hoge risico activiteiten. De Software is niet foutbestendig en is niet 
ontworpen of bedoeld voor gebruik in risico- omgevingen die foutloze 



prestaties vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bediening van 
nucleaire installaties, in luchtvaartnavigatie- of - communicatiesystemen, bij 
de luchtverkeerscontrole, bij wapensystemen, bij machines die vitale 
lichaamsfuncties instandhouden, of bij andere toepassingen waarbij het falen 
van de Software rechtstreeks kan leiden tot de dood, lichamelijk letsel, 
ernstige fysieke of materiële schade (samen aangeduid als “Hoge Risico 
Activiteiten”). Macforyou wijst elke uitdrukkelijke of impliciete 
garantie van geschiktheid voor Hoge Risico Activiteiten af. 
 
9. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het 
Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake de koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens 
Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
10. Audit. Macforyou behoudt zich het recht voor periodiek 
controles (een “audit”) bij u te houden om te verifiëren dat u alle bepalingen 
van deze Overeenkomst in acht neemt. Gedurende normale werkuren en na 
voorafgaande schriftelijke kennisgeving kan Macforyou u 
bezoeken en zult u alle gegevens met betrekking tot de Software aan 
Macforyou of aan de vertegenwoordigers van Macforyou
beschikbaar stellen. De kosten van een dergelijke audit zullen 
uitsluitend door Macforyou worden gedragen, tenzij uit een 
audit blijkt dat sprake is van een onderbetaling of van een aan Macforyou 
verschuldigd bedrag van meer dan vijf procent (5%) van de 
initiële licentievergoeding voor de Software of dat u de Software gebruikt op 
niet-toegestane wijze, in welke gevallen u de kosten van de audit zult 
betalen. 
 
11. Divers. Deze Overeenkomst geeft alle rechten weer van de gebruiker 
van de Software en vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. 
Deze Overeenkomst vervangt alle andere afspraken en mededelingen met 
betrekking tot de Software en Documentatie. Deze overeenkomst mag 
uitsluitend worden gewijzigd door een schriftelijk addendum uitgevaardigd 
door een terzake bevoegde vertegenwoordiger van Macforyou. 
Van geen van de bepalingen in deze Overeenkomst wordt 
geacht afstand te zijn gedaan, tenzij een dergelijke afstandneming blijkt uit 
een schriftelijke en door Macforyou of een bevoegde 
vertegenwoordiger van Macforyou ondertekende verklaring. 
Als een bepaling van deze Overeenkomst nietig wordt bevonden of wordt 
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig 
van kracht blijven. Beide partijen gaan ermee akkoord en bevestigen dat, 
overeenkomstig hun wens, deze Overeenkomst slechts in de Nederlandse 
taal is opgesteld. 

12. Contact met Macforyou . Als u vragen heeft met 
betrekking tot de onderhavige voorwaarden en bepalingen of om een 
andere reden met Macforyou in contact wilt treden, kunt u 
ons bellen op het nummer 06-13509543, of schrijven op het 
volgende adres: Macforyou , Postbus 940 9400 AX Assen. U vindt onze internet 
website onder http://www.macforyou.nl/, of kunt ons e-mailen via 
info@Macforyou.nl
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