
 

Licentievoorwaarden voor afnemers/gebruikers van 3BORG-producten 

  
Pagina 1 

 
  

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de afname en het gebruik van 3BORG Softwareproducten, eigendom van  

3BORG INTERNATIONAL N.V., gevestigd te WILLEMSTAD (CURAÇAO) en daar kantoorhoudende op Jan Dorret  235. De 

afnemer/gebruiker die één of meer combinaties van 3BORG producten ter beschikking krijgt of heeft gekregen is ten volle en in 

alle opzichten gebonden door deze voorwaarden.  

 

Definities 

3BORG INTERNATIONAL N.V. : 3BORG 
3BORG Software producten : 3B software 
afnemer/gebruiker   : de gebruiker 
de Software   : 3B software met informatiebestanden 
product   : De samenhang van 3B software, handleidingen, instrucuties etc. 
distributeurs   : Bedrijven die 3B Software commercieel aanbieden aan bedrijven/instellingen 
de gebruiker   :  Bedrijven of instellingen die 3B Software in licentie gebruiken 
licentie   :  Het gebruiksrecht om 3B software toe te passen voor het verwerken van informatie 
 
1. Het product 

1.1 Onder "het product" wordt verstaan één of meer CD Rom(s)  of andere informatiedragersdie software met 

informatiebestanden bevat(ten). Het product behoort in eigendom toe aan 3BORG.  

1.2 De Software  is samengesteld door 3BORG. Het product wordt aangestuurd door computersoftware dat door 3BORG 

in eigen beheer is ontwikkeld.  

1.3 Het product wordt door 3BORG aan de gebruiker voor gebruik ter beschikking gesteld. 

2. Eigendom en auteursrecht 

2.1 De software en de intellectuele eigendoms- en auteursrechten alsmede alle andere op de 3B software rustende 

industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren (in eigendom) toe aan 3BORG en zijn beschermd door 

auteursrechtelijke wetten, internationale verdragsbepalingen en alle toepasselijkee wetgeving. 

2.2 Het hiervoor onder 2.1 bepaalde is eveneens van toepassing met betrekking tot producthandleiding(en) en alle 

(andere) geschreven stukken en toelichtingen die bij het product horen. 

3. Gebruiksrecht 

3.1 3BORG stelt het product voor gebruik ter beschikking aan de gebruiker voor een periode van één jaar, met 

stilzwijgende verlenging met telkens één jaar, tenzij de gebruiker uiterlijk twee maanden voor het einde van de 

lopende periode schriftelijk aan 3BORG te kennen geeft het gebruiksrecht te willen beëindigen. Ingeval van 

beëindiging eindigt het gebruiksrecht aan het einde van de lopende periode van één jaar en dient de gebruiker het 

product onverwijld nadien aan 3BORG te retourneren. 

3.2 3BORG verleent aan gebruiker het niet-exclusieve recht om gedurende voormelde periode(s) de software te 

gebruiken met inachtneming van het volgende.  

3.3 Per computergebruiker (PC) dient één exemplaar van het product te worden geïnstalleerd. Het is de gebruiker 

toegestaan één exemplaar van het product te installeren binnen een intern computernetwerk. De gebruiker dient 

echter per computergebruiker (PC) het gebruiksrecht te verkrijgen (aan te schaffen) van 3BORG. Op die basis wordt 

de vergoeding voor het gebruiksrecht berekend. Het gebruiksrecht mag niet worden gedeeld en/of gelijktijdig op 

verschillende computers en/of computernetwerken worden gebruikt. 

3.4 Het is de gebruiker niet toegestaan het product uit te lenen, te verhuren, in huurkoop te geven, te verkopen, te 

vervreemden, in zekerheid over te dragen, of anderszins aan derden in gebruik te geven of over te dragen. Het is de 

gebruiker niet toegestaan om het product te ontleden, ontmantelen of op enigerlei andere wijze aan te passen of te 

wijzigen. Het is de gebruiker niet toegestaan om het product te kopiëren en/of te reproduceren en/of te 

verveelvoudigen, noch voor verstrekking aan derden noch voor eigen gebruik, met dien verstande dat de gebruiker 

gerechtigd  is om één kopie van het product te maken uitsluitend voor backup- of archiveringsdoeleinden.  

Voormelde bepalingen zijn ook van toepassing op de producthandleiding(en) en alle andere schriftelijke stukken en 

toelichtingen die bij het product horen. 
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3.5 De gebruiker zal 3BORG en/of haar leveranciers en/of de met haar gelieerde rechtspersonen vrijwaren en verdedigen 

tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten 

door de gebruiker in strijd met de voorgaande bepalingen. De gebruiker zal 3BORG en/of haar leveranciers en/of de 

met haar gelieerde rechtspersonen schadeloosstellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen 

al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand. 

4. Jaarlijkse licentie 

Bij installatie van de software wordt de gebruikerslicentie opgenomen in de besturingsgegevens evenals de 

expiratiedatum van het licentierecht. Deze datum wordt ingesteld op 15 januari van het volgende jaar. Begin 

december van het lopende licentiejaar ontvangt de gebruiker een factuur met het bovengenoemde licentiebedrag voor 

het komende jaar. Na ontvangst van de betaling ontvangt de gebruiker een nieuwe licentiecode en een nieuwe 

expiratiedatum. Wanneer een gebruiker niet beschikt over de nieuwe expiratiedatum zal, na het overschrijden van de 

oude expiratiedatum, de printfunctie binnen het pakket uitgeschakeld worden. 60 dagen na het verstrijken van de 

expiratiedatum is het starten van het pakket niet meer mogelijk.  

Deze wijze van beveiliging van de software is essentieel om het illegale gebruik van de software tegen te gaan.  

4.1 Beëindiging gebruiksrecht 

Indien de gebruiker het gebruiksrecht dient te beëindiging dient dat schriftelijk aangemeld te worden aan 3BORG en 

wel binnen 3 (drie) kalendermaanden voor afloop van de licentie.  Ingeval van beëindiging van het gebruiksrecht dient 

de gebruiker aan het einde van de lopende periode van één jaar de voor back-up- of archiveringsdoeleinden 

gemaakte kopie van het product te vernietigen. De gebruiker kan een abonnement afsluiten om historische gegevens 

te raadplegen. In dat geval wordt een jaarlijks bedrag van 50% van het geldende licentiebedrag in rekening gebracht. 

4.2 Herinstallatie van de software 

Wanneer de gebruikers herinstallatie resp. her-activeren van de software wenst  zullen de noodzakelijke 

werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht met een minimum van het laatst betaalde 

licentiebedrag. Deze kosten dienen vooruit betaald te worden. 

5. Garantie 

5.1 3BORG garandeert dat, gedurende de duur van het gebruiksrecht, (a) de software functioneert zoals bij ieder 

individueel product is omschreven en (b) het product bij normaal gebruik geen gebreken vertoont wat betreft materiaal 

en fabricage. 

5.2 De volledige aansprakelijkheid van 3BORG en de uitsluitende remedie van de gebruiker  zal, ter keuze van 3BORG, 

zijn, hetzij (a) teruggave van het door de gebruiker betaalde geldbedrag voor het gebruiksrecht of (b) herstel of 

vervanging van het product, dat niet beantwoordt aan de garantie van 3BORG overeenkomstig het bepaalde in lid 1 

van dit artikel. De gebruiker zal slechts tot zodanige remedie gerechtigd zijn indien de gebruiker het product tezamen 

met een kopie van het betalingsbewijs aan 3BORG retourneert. Het vervangende product zal worden gegarandeerd 

voor het resterende gedeelte van de periode van het gebruiksrecht. 

5.3 De remedie omvat niet het herstel van verloren of beschadigde gegevensbestanden anders dan de 

gegevensbestanden die het product bevat. 

5.4 Geen remedie zal worden verstrekt als het niet functioneren van het product het gevolg is van ongeluk, misbruik of 

verkeerde toepassing van het product. 

5.5 3BORG kan in het bijzonder ook geen garantie geven voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid, actualiteit en omvang 

van de informatiebestanden. 
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6. Aansprakelijkheid 

6.1 De aansprakelijkheid van 3BORG en/of haar leveranciers en/of de met haar gelieerde rechtspersonen is beperkt tot 

de garanties en de remedies overeenkomstig het voorgaande artikel van deze voorwaarden. 

6.2 In geen geval zullen 3BORG en/of haar leveranciers en/of de met haar gelieerde rechtspersonen aansprakelijk zijn 

voor schade of gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade 

wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden), of enig andere 

bedrijfsschade of geldelijk verlies, die het gevolg is van het product of de onmogelijkheid om het product te gebruiken, 

zelfs indien 3BORG op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zodanige schade. 

6.3 In elk geval is de aansprakelijkheid van 3BORG en/of haar leveranciers en/of de met haar gelieerde rechtspersonen, 

met inbegrip van alle kosten en uitgaven die 3BORG en/of haar leveranciers en/of de met haar gelieerde 

rechtspersonen zullen moeten maken, beperkt tot het geldbedrag dat de gebruiker betaald heeft voor het 

gebruiksrecht van één jaar van het product. 

7. Tussentijdse beëindiging gebruiksrecht door 3BORG 

7.1 3BORG behoudt zich het recht voor het gebruiksrecht tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien de 

gebruiker één of meer bepalingen van de op het gebruiksrecht van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden niet 

correct nakomt. Alsdan dient het product onverwijld aan 3BORG te worden geretourneerd. 

8. Wijzigingen, uitzonderingen, afstand 

8.1 Geen wijzigingen en/of uitzonderingen op deze voorwaarden, en geen afstand van enige van de bepalingen van deze 

voorwaarden, zal 3BORG binden, tenzij zodanige wijziging, uitzondering of afstand uitdrukkelijk en schriftelijk door 

3BORG is geaccepteerd. 

9. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

9.1 Op het verstrekken door 3BORG van het gebruiksrecht aan de gebruiker zijn de algemene voorwaarden met 

betrekking tot het leveren van diensten van 3BORG van toepassing. 

9.2 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

9.3 Op deze voorwaarden en alle daarin vervatte rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. De 

rechter te Middelburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit het door 3BORG 

verstrekte gebruiksrecht van de 3BORG Softwareproducten. 


