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JBX SYSTEMS   (c)  
 

SOFTWARE-LICENTIE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
 
 
Dit rechtsgeldige document is een overeenkomst tussen U, de eindgebruiker, en JBX Systems. Ondertekening van deze overeenkomst betekent 
aanvaarding van de beperkingen en voorwaarden van genoemde overeenkomst, betreffende de software-licentie, beperkte aansprakelijkheid en 
bevestigingsverklaring. Indien U niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, onderteken niet. Retourneer per omgaande alle 
artikelen (inclusief geschreven materiaal, mappen of dozen, en hardware, indien geleverd), die onderdeel uitmaken van dit product naar het adres 
van levering voor volledige terugbetaling. 
 
Teneinde haar rechten te waarborgen en te beschermen onder van toepassing zijnde wetgeving, verkoopt JBX Systems geen enkele rechten 
betreffende de JBX Systems software. Dientengevolge verleent JBX Systems het recht tot gebruik van JBX Systems software middels een 
software-licentie. Alle door JBX Systems aan afnemer geleverde of te leveren programmatuur blijft eigendom van JBX Systems. Het bezit en 
gebruik van alle JBX Systems software valt onder de hierna te noemen bepalingen. De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het verstrekken 
van een opdracht aan JBX Systems. 
 

JBX Systems software LICENTIE 
 
1. TOEKENNING VAN DE LICENTIE: In navolging van de betaling van de licentie-vergoeding die onderdeel is van de prijs die U voor dit 
product heeft betaald, alsmede uw overeenstemming tot naleving van de voorwaarden en condities van deze licentie en beperkte 
aansprakelijkheid, verleent JBX Systems, als licentieverstrekker, U, de licentiehouder, een niet-exclusief recht tot gebruik en vertoning van deze 
copie van een JBX Systems softwareprogramma (hierna "software" genoemd) op een afzonderlijke computer (i.c. met een enkele CPU) op een 
enkele locatie, voor zo lang als U overeenkomstig de voorwaarden van deze licentie handelt. Indien de afzonderlijke computer waarop U de 
software gebruikt een multi-user systeem is, omvat de licentie alle gebruikers van dat afzonderlijke systeem, zonder verdere licentie-vergoedingen. 
JBX Systems behoudt alle rechten, niet-uitdrukkelijk verleend aan de licentiehouder. 
 
2. EIGENDOM VAN SOFTWARE: Als licentiehouder bezit U het magnetisch of ander fysiek medium waarop de software oorspronkelijk of 
daaropvolgend is opgeslagen of geinstalleerd, maar ten gevolge van een uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie behoudt JBX Systems het 
bezit en eigendomsrecht van de software, zoals die is opgeslagen op de originele schijfcopie(ën) en alle daaropvolgende copieën van betreffende 
software, ongeacht vorm of media waarin of waarop de originele en andere copieën zich mogen bevinden. Deze licentie houdt geen verkoop van 
de originele software, of welke copie dan ook, in. 
 
3. COPIEERBEPERKINGEN: Deze software alsmede begeleidende geschreven materialen zijn onderhevig aan het auteursrecht. Niet 
gemachtigd copiëren van de software, inclusief software die gewijzigd, opgenomen of bijgeleverd is in andere software, en/of de geschreven 
materialen is uitdrukkelijk verboden. U kunt en zult wettelijk aansprakelijk worden gehouden voor elke inbreuk op dit auteursrecht, die 
veroorzaakt of bevorderd is door het niet naleven van de voorwaarden van deze licentie. Gegeven bovengenoemde beperkingen, en indien de 
software niet copieer-beveiligd is, is het echter toegestaan om één (1) copie van de software uitsluitend voor backup-doeleinden te genereren. Op 
deze backup-copie dient de oorspronkelijke auteursrechtsverklaring vermeld te worden.  
 
4. GEBRUIKSBEPERKINGEN: Als licentiehouder is het fysiek overbrengen van de software van de een naar de andere computer toegestaan, 
mits de software op slechts één computer tegelijk wordt gebruikt. Het is niet toegestaan om de software elektronisch van de een naar de andere 
computer te transporteren middels een netwerk. Het is niet toegestaan om copieën van de software en/of begeleidende geschreven materialen te 
verspreiden aan anderen. Het is niet toegestaan om wijzigingen, aanpassingen, vertalingen, revers engineering, gedecompileerde, 
gedisassembleerde of afgeleide programma's te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op de software. Het is niet toegestaan om wijzigingen, 
aanpassingen, vertalingen of afgeleide werken gebaseerd op geschreven materialen te ontwikkelen zonder de uitdrukkelijk vooraf verkregen 
schriftelijke toestemming van JBX Systems. 
 
5. OVERDRACHTSBEPERKINGEN: Deze software is uitsluitend aan U, de licentiehouder, toegekend en dient derhalve niet aan een derde 
overgedragen te worden zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van JBX Systems. Elke erkende overdrachtspersoon van de 
software zal gebonden zijn aan de voorwaarden en condities van deze licentie en de beperkte aansprakelijkheid. In geen enkel geval is overdracht, 
toewijzing, uitlenen, verhuren, verkopen of anderszins afstand doen van de software op tijdelijke of permanente basis toegestaan, tenzij 
uitdrukkelijk hier bepaald. 
 
6. BEËINDIGING: Deze licentie is geldig tot wederopzegging. De licentie zal automatisch en zonder kennisgeving van JBX Systems beëindigd 
worden in het geval van schending van één van de in deze licentie opgenomen bepalingen. Bij opzegging dient U alle geschreven materialen en 
copieën van de software, inclusief gewijzigde copieën, indien aanwezig, te vernietigen. 
 
7. UPDATE BELEID: Produktspecificaties en verkoopvoorwaarden kunnen door JBX Systems worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving. JBX Systems behoudt zich het recht voor programmatuur uit produktie te nemen of te wijzigen. JBX Systems kan, van tijd tot tijd, 
vernieuwde versies (updates) van de software ontwikkelen. Als gevolg van haar beleid stelt JBX Systems dergelijke updates ter beschikking aan 
die licentiehouders en overdrachtspersonen die achtereenvolgens de update-vergoeding betaald hebben en deze licentie verklaring ondertekend 
aan JBX Systems opgestuurd hebben. 
 
8. DIVERSEN: Deze licentie zal bepaald en getoetst worden in overeenstemming met de nederlandse wetgeving en zal ten bate zijn van JBX 
Systems, haar opvolgers en gevolmachtigden. 



 
 
 
 
 
 
 
 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIEBEPALINGEN 
 
 
1. De afnemer wordt geacht zich ervan te hebben overtuigd dat de geleverde programmatuur voldoet aan het door hem beoogde doel. JBX Systems 
is niet aansprakelijk voor fouten of of gebreken in de door haar geleverde programmatuur. Alle software en begeleidende geschreven materialen 
(inclusief instructies voor het gebruik) worden "zoals ze is" aangeboden zonder garantie in welke vorm dan ook. Tevens geeft JBX Systems geen 
garantie, waarborg of voorbehoud ten aanzien van het gebruik, of de resultaten van het gebruik van de software en/of geschreven materialen in 
termen van juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geldigheid, of anderszins. De afnemer wordt verondersteld bekend te zijn met het feit, dat 
fouten in computerprogrammatuur bij de huidige stand der techniek niet kunnen worden uitgesloten.  
 
2. Als licentiehouder neemt U het totale risico betreffende de resultaten en prestatie van de software op zich. In het geval van defecte software 
en/of geschreven materialen, wordt U, en niet JBX Systems of een van haar leveranciers, distributeurs, vertegenwoordigers of werknemers, 
verondersteld de volledige kosten van alle noodzakelijke diensten, reparaties of verbeteringen op zich te nemen. De aansprakelijkheid van JBX 
Systems beperkt zich tot de aanschafprijs van de betreffende programmatuur. 
 
3. Het bovenstaande is de enige garantie in welke vorm dan ook, hetzij uitdrukkelijk dan wel impliciet, inclusief doch niet beperkt door de 
impliciete aansprakelijkheden van het handelsverkeer en geschiktheid voor een particulier doel, die door JBX Systems gemaakt wordt ten aanzien 
van dit JBX Systems produkt. Geen enkele verbale, of schriftelijke informatie verstrekt door JBX Systems, haar leveranciers, distributeurs, 
vertegenwoordigers of werknemers doet een aanspraak ontstaan dan wel verruimt de werking van deze garantiebepalingen en U dient geen rechten 
aan dergelijke informatie en/of adviezen te ontlenen. Deze garantiebepalingen worden alleen rechtsgeldig indien het bestelformulier door de 
afnemer is ondertekend en geretourneerd is aan JBX Systems.  
 
4. Noch JBX Systems, noch wie dan ook die betrokken is geweest bij de ontwikkeling, produktie en leverantie van dit product kan aansprakelijk 
gesteld worden voor elk direct, indirect, daaruitvolgende of incidentele schade (inclusief schade als gevolg van verloren bedrijfswinsten, 
bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie e.d.) voortkomend uit het gebruik of onbekwaamheid in het gebruik van een dergelijk 
product, ook al is JBX Systems geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. 
 
5. Deze beperkte aansprakelijkheid zal bepaald en getoetst worden in overeenstemming met het Nederlands recht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

BEVESTIGINGSVERKLARING 
 
U bevestigt dat U de licentie-overeenkomst en de beperkte aansprakelijkheid heeft gelezen, deze begrijpt, en toestemt met de daarin opgenomen 
voorwaarden en beperkingen. Tevens erkent U dat de licentie en garantiebepalingen een complete en exclusieve overeenkomstintentie tussen de 
partijen inhoudt, die alle voorstellen en vroegere afspraken, verbaal of schriftelijk, inclusief welke mededelingen tussen partijen dan ook 
betreffende het onderwerp van licentie en beperkte aansprakelijkheid, hierbij vervangt. 
 
   
 

Ondergetekende verklaart zich accoord met bovenstaande licentieverklaring: 
 
School/instantie ______________________________________________ 
 
 
Uw naam ___________________________   Datum ____.____.________ 
 
 
Adres en postcode ____________________ Plaats  _________________ 
 
 
Functie _____________________________________________________ 
 
 
Plaats ______________________________________________________ 
 
 
E-mail adres school ___________________________________________ 
 
 
Handtekening ________________________________________________ 
 
 
(U dient het origineel op te sturen naar JBX Systems en voor uzelf een copy te 
  bewaren) 
 
Licentie bestand aanvragen: 
 
Stuur deze licentie verklaring volledig ingevuld en ondertekend op. Vraag daarna per e -mail (en 
niet anders, zie e-mail adres hieronder) uw licentie bestand aan. Zodra u dit bestand hebt 
ontvangen en geinstalleerd verdwijnt de boodschap 'niet geregistreerd' in de balk boven uw 
LVS software. 
 
Adressen: 



 
JBX Systems 
Klaverkamp 7 
7482 KL  Haaksbergen 
Tel: 053-5728287 
Mail: Info@JbxSystems.nl 


