
 
Licentieovereenkomst “Digital Soccer Draw” 
 
 
Lees deze licentieovereenkomst nauwkeurig alvorens deze software te gebruiken. Door te klikken op de 
"ik accepteer de licentieovereenkomst"-knop, accepteert u de voorwaarden van deze licentie en bent u 
daaraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, klikt u op de 
"Annuleren"-knop. Gebruik in dat geval deze software niet en  retourneer deze software zo spoedig 
mogelijk terug naar de plaats van aankoop om het aankoopbedrag terug te krijgen. 
 
De ingesloten computerprogramma('s), hierna vermeld als "software", geeft Homeware Partners, hierna 
vermeld als "de licentiegevers", aan u in licentie, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig 
(intellectueel) eigendomsrecht inhoudt.  
 
U mag deze software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze licentie, en de licentiegevers 
behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend. U bent eigenaar van de 
media waarop de software is vastgelegd, maar de licentiegevers behouden de (intellectuele) eigendom 
van de software zelf. 
 
1. Licentie 
 
Deze licentie is van bepaalde duur. Zo uw computer (of een onderdeel daarvan), waarop deze software 
geïnstalleerd werd, zou stukgaan of door welke oorzaak dan ook niet meer zou functioneren of wanneer u 
een nieuwe computer aanschaft waarop u deze software wil installeren, is uw recht voor een vervangende 
licentie beperkt tot 3 jaar na de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum dat u het 
aankoopbedrag overmaakte op het rekeningnummer van de licentiegever. 
Binnen die 3 jaar heeft u recht op een gratis vervangende ontgrendelingscode. Na die 3 jaar zal u 
verplicht zijn een nieuwe licentie aan te kopen onder de dan geldende voorwaarden. 
De eventuele levering van een nieuwe ontgrendelingscode verlengt de periode van 3 jaar niet. 
 
Deze licentie geeft u toestemming om: 
a) een kopie van de software te gebruiken op één computer tegelijk. De software "gebruiken" betekent dat 
de software hetzij wordt geladen in het tijdelijke geheugen van een computer (i.e. RAM), hetzij wordt 
geïnstalleerd op het permanente geheugen van een computer (i.e. hard disk enz.); 
b) een kopie te maken van de software in de vorm van computertaal enkel voor backup-doeleinden. Als 
een uitdrukkelijke voorwaarde van deze licentie, moet u op iedere kopie elke auteursrechtaanduiding of 
andere aanduiding van eigendom reproduceren waarin is aangegeven dat het originele exemplaar is 
verstrekt door de licentiegevers; 
c) de software op te slaan of te installeren op een opslagmedium (bijvoorbeeld een server voor een 
netwerk of een terminal server), dat enkel wordt gebruikt om de software te draaien of te installeren op 
andere computers of andere verwerkingseenheden van het interne netwerk. U moet echter wel een 
licentie verkrijgen en toekennen voor iedere aparte computer of verwerkingseenheid waarop de software 
wordt gedraaid of is geïnstalleerd vanuit het opslagmedium. De softwarelicentie mag niet gelijktijdig 
worden gedeeld of gebruikt op verschillende computers of verwerkingseenheden; 
d) niettegenstaande de overige bepalingen van deze licentie, de software alleen te gebruiken om voordien 
geldende, van een licentie voorziene versies van dezelfde software te vervangen indien de software een 
licentie heeft voor een "upgrade" of "update". U stemt ermee in dat de "upgrade" of "update" niet inhoudt 
dat een tweede licentie wordt verleend op de software (i.e. u mag de "upgrade" of "update" niet tezamen 
met de software die hij vervangt gebruiken, noch mag u de software die vervangen wordt overdragen aan 
een derde partij). 
 
2. Restricties 
 
a) de software bevat handelsgeheimen. Om deze handelsgeheimen te beschermen is het u niet 
toegestaan om te decompileren, demonteren of de software anderszins te realiseren tot enige voor 
mensen waarneembare vorm. U mag de software of delen daarvan niet wijzigen, aanpassen, vertalen, 



verhuren, leasen, uitlenen of werken maken die afgeleid zijn van, dan wel gebaseerd zijn op, de software 
of een gedeelte daarvan. "Reverse engineering" is alleen toegestaan onder de voorwaarden die de 
daarop van toepassing zijnde wet daaraan verbindt; 
b) de software is niet bedoeld voor gebruik in de besturing van kerncentrales, luchtnavigatiesystemen, 
luchtverkeerscontrole- of andere omgevingen waarin het falen van de software kan leiden tot dood, 
persoonlijk letsel, ernstige materiële schade of milieuschade; 
c) de rechten voortvloeiend uit de licentie mogen niet worden overgedragen of verleend aan een derde 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegevers; 
d) het is verboden om de beveiligingen van de software te omzeilen; 
e) tekeningen, oefenstof, of andere werken gemaakt aan de hand van deze software mogen in geen enkel 
geval doorverkocht worden aan derden. 
 
3. Beëindiging 
 
Deze licentie behoudt haar werking totdat zij beëindigd is. Deze licentie wordt onmiddellijk zonder bericht 
van de licentiegevers en zonder formele ontbinding beëindigd, indien u niet voldoet aan enige voorwaarde 
van deze licentie. In geval van een dergelijke beëindiging van deze licentie dient u de software en alle 
kopieën daarvan te vernietigen. 
 
 
4. Garantie en aansprakelijkheid 
 
De licentiegevers geven geen enkele garantie tijdens de 21 dagen die volgen op het gratis downloaden 
van de software. De gebruiker download de software volledig op eigen risico en de licentiegevers 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid binnen deze periode van 21 dagen. 
Na deze periode dient de gebruiker tot aankoop over te gaan om verder gebruik te mogen maken van de 
software.  
Na de aankoop strekt de beperkte licentiegeversgarantie enkel tot, naar keuze van de licentiegevers, 
teruggave van de aanschafprijs of reparatie en vervanging van de software. Dit is tevens het enige recht 
dat u kunt ontlenen aan de hiervoor genoemde beperkte garantie bij schending van die garantie. 
Deze beperkte garantie is de enige garantie die wordt gegeven door de licentiegevers. De 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. 
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 niet op u van toepassing 
is. De voorwaarden van deze vrijwaring van aansprakelijkheid en de beperkte aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit dit artikel 4, tasten de wettelijke rechten van een klant die de software anderszins 
verkrijgt dan in het kader van bedrijfsvoering niet aan, noch beperken of sluiten zij enige aansprakelijkheid 
uit voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de licentiegevers’ nalatigheid. 
 
5. Beperking van verhaal en schadeloosstelling. 
 
In geen enkel geval zijn de licentiegevers of wie dan ook van haar zaakvoerders, onderaannemers, 
medewerkers, werknemers of anderszins betrokkenen van enige van deze ondernemingen 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 het voorzienbaar was of niet, ontstaan door het gebruik of de ongeschiktheid om te 
gebruiken van de software, ongeacht de grondslag van de vordering en zelfs indien de licentiegevers of 
een vertegenwoordiger van de licentiegevers is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijk schade. De 
aansprakelijkheid van de licentiegevers voor de door u geleden directe schade, ontstaan door welke 
oorzaak ook en ongeacht de vorm van de actie, zal ten hoogste het bedrag zijn dat is betaald voor de 
software die de schade heeft veroorzaakt. 
 
 
De licentiegevers Homeware Partners 


