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1.
Algemene informatie – Toepassingsgebied
1.1 Deze softwarevoorwaarden zijn van toepassing op het kosteloos in licentie geven van
standaardsoftware door Balluff BV/SRL (hierna ‘Balluff’) aan de klant (hierna ‘klant’).
Voor andere soorten softwarelicenties en juridische transacties gelden afzonderlijke
voorwaarden.
1.2 Het voorwerp van deze softwarevoorwaarden voor het kosteloos in licentie geven van
standaardsoftware (hierna ‘softwarevoorwaarden’ genoemd) omvat het volgende niet:
a. het tegen vergoeding in licentie geven van standaardsoftware;
b. de installatie van software bij de klant;
c. de individuele instelling van variabele softwareparameters volgens de eisen van de
klant (customizing);
d. individuele programma-uitbreidingen voor de klant;
e. aanpassingen van software-interfaces volgens de behoeften van de klant;
f. opleiding van gebruikers van de klant; en
g. software-updates.
Deze lijst is niet volledig.
1.3 Deze softwarevoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Balluff erkent geen
tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden die afwijken van deze softwarevoorwaarden,
noch voorwaarden van de klant die niet in deze softwarevoorwaarden zijn geregeld, tenzij
Balluff uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.
1.4 Alle afspraken tussen Balluff en de klant in verband met het in licentie geven van de standaardsoftware worden vastgelegd in deze softwarevoorwaarden en in de betreffende
individuele overeenkomst.
1.5 Deze softwarevoorwaarden zijn enkel van toepassing op ondernemingen in de zin van
artikel I.1,1° van het Belgisch Wetboek van economisch recht.
2.
Voorwerp van de overeenkomst – Opensourcesoftware
2.1 Het voorwerp van deze softwarevoorwaarden betreft het kosteloos verlenen van
gebruiksrechten op de standaardsoftware van Balluff die in de licentiedocumentatie wordt
beschreven (hierna ‘contractsoftware’).
De volledige beschrijving van de contractsoftware is te vinden in de licentiedocumentatie,
die op verzoek aan de klant ter beschikking wordt gesteld of vóór of in verband met het
sluiten van de overeenkomst ongevraagd ter beschikking is gesteld.
2.2 De ‘licentiedocumentatie’ bestaat uit de onderdeelnummercode of het materiaalnummer, het productgegevensblad en een installatiehandleiding/bedieningshandleiding.
2.3 De contractsoftware bestaat uit de uitvoerbare programmacode. De broncode is geen
voorwerp van het contract.
2.4 De contractsoftware kan bestaan uit opensourcesoftware en software van derden die vrij
van royalty’s in licentie wordt gegeven (hierna ‘opensourcesoftware’). Een lijst van de
opensourcesoftware en de toepasselijke licentievoorwaarden voor opensourcesoftware
wordt op verzoek aan de klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de overeenkomst of uiterlijk bij de levering van de contractsoftware.
2.5 Indien bij de contractsoftware ook softwareproducten van derden worden geleverd
die geen opensourcesoftware zijn, mogen die uitsluitend in combinatie met de
contractsoftware worden gebruikt. Hierbij kunnen bijzondere gebruiksvoorwaarden
gelden, die in een passende vorm aan de klant worden meegedeeld.
2.6 Balluff heeft het recht om de contractsoftware te beschermen tegen onbevoegd gebruik.
De klant mag dergelijke beschermende maatregelen van de contractsoftware niet verwijderen of omzeilen.
3.
Levering van de contractsoftware – Versie
3.1 Tenzij anders overeengekomen, levert Balluff de contractsoftware aan de klant in de op
het moment van levering geldende versie.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt de contractsoftware naargelang de keuze van
Balluff geleverd op een gegevensdrager of door de contractsoftware als download ter beschikking te stellen en de voor de download benodigde informatie te verzenden.
4.
Gebruiksrecht – Back-upkopie
4.1 Balluff verleent de klant een niet-exclusieve ofwel (a) in de tijd beperkte licentie
ofwel (b) eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de contractsoftware en de
licentiedocumentatie. Het verschil is te vinden in de licentiedocumentatie. Als er geen
dergelijke details zijn opgenomen in de licentiedocumentatie, wordt de licentie voor
onbeperkte tijd verleend, maar kan ze worden beëindigd (zie artikel 9.1 en artikel 9.2).
4.2 De licentie gaat in bij de levering van de contractsoftware.
4.3 Bij aanvang van de licentie verkrijgt de klant het niet-exclusieve recht om de contractsoftware en de licentiedocumentatie te gebruiken in overeenstemming met de licentiedocumentatie, alsmede de bepalingen van deze softwarevoorwaarden. Dit gebruiksrecht kan
niet in sublicentie worden gegeven.
Het toegestane gebruik van de contractsoftware en de licentiedocumentatie omvat de installatie, het laden in het werkgeheugen, het weergeven en uitvoeren van de contractsoftware, evenals het beoogde gebruik van de contractsoftware door de klant voor zijn
zakelijke doeleinden.
4.4 Het gebruik van de contractsoftware en de licentiedocumentatie is alleen toegestaan in
de overeengekomen landen van bestemming. Voor zover niet anders is overeengekomen,
is dit het land waar de klant zijn maatschappelijke zetel heeft.
4.5 De klant mag alleen kopieën van de contractsoftware en de licentiedocumentatie maken
voor zover dat nodig is voor het contractuele gebruik van de contractsoftware.
4.6 ‘Back-upkopieën’ in de zin van deze softwarevoorwaarden zijn kopieën van de
contractsoftware die worden gemaakt voor het geval dat de originele software wordt
beschadigd of per ongeluk wordt gewist.
De klant mag back-ups van de contractsoftware maken voor zover dat volgens de
algemene regels van de techniek noodzakelijk is. Back-upkopieën moeten als zodanig
worden gelabeld en voorzien zijn van de auteursrechtvermelding van de originele
software.
Het gebruik van de back-upkopie is alleen toegestaan in geval van beschadiging of
verlies van de oorspronkelijk door Balluff geleverde kopie van de contractsoftware.
De klant moet deze softwarevoorwaarden naleven met betrekking tot het gebruik van de
back-upkopie.
4.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balluff is het de klant in het algemeen
verboden om de contractsoftware en de licentiedocumentatie te verkopen of anderszins
aan derden over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen (incl. verhuur, leasing,
uitleen of sublicentie).
4.8 De klant mag de contractsoftware of delen ervan niet bewerken, wijzigen, reverseengineeren, decompileren of demonteren, of de contractsoftware op een andere manier
herstellen, noch afgeleide werken van de contractsoftware maken. De strenge, nietonderhandelbare voorschriften van artikel XI.299 § 2 en 4 van het Belgisch Wetboek van
economisch recht blijven hierbij onverminderd van toepassing.
4.9 Geüpdatete versies van software of bestanden die veiligheidslekken dichten, fouten
corrigeren of functies toevoegen, worden beschouwd als ‘patches’ in de zin van
deze softwarevoorwaarden. Nieuwe versies van de contractsoftware die kleine
programmaverbeteringen of nieuwe en/of gewijzigde basisfuncties bevatten, worden
beschouwd als ‘updates’ in de zin van deze softwarevoorwaarden. ‘Upgrades’ in
de zin van deze softwarevoorwaarden zijn configuraties naar een hogere versie van de
contractsoftware met een aanzienlijke uitbreiding van de functie.
Indien Balluff de klant vrijwillig patches of bugfixes, updates of upgrades ter beschikking
stelt, zijn die ook onderworpen aan deze softwarevoorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

Balluff is niet verplicht om de klant te voorzien van patches of bugfixes, updates of upgrades.
4.10 Alle andere rechten op de contractsoftware en de licentiedocumentatie die niet
uitdrukkelijk zijn verleend, in het bijzonder alle rechten op het handelsmerk,
bedrijfsgeheimen, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten op de
contractsoftware, blijven bij Balluff berusten.
Markeringen van de contractsoftware en de licentiedocumentatie, in het bijzonder
auteursrechtvermeldingen, merken, serienummers of dergelijke, mogen niet worden
verwijderd, gewijzigd of verborgen.
5.

Licentievergoeding
Balluff stelt de klant de contractsoftware kosteloos ter beschikking.

6.
Verplichtingen van de klant om samen te werken
6.1 De klant moet zich vóór het gebruik van de contractsoftware registreren volgens de
betreffende specificaties van Balluff.
6.2 De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat de contractsoftware geschikt is voor zijn
doeleinden; in geval van twijfel moet de klant vóór het afsluiten van de overeenkomst advies inwinnen bij een externe specialist.
6.3 De klant is er als enige verantwoordelijk voor dat de hard- en software-omgevingen voldoen aan de systeemvereisten van de contractsoftware; in geval van twijfel moet de klant
vóór het afsluiten van de overeenkomst advies inwinnen bij een externe specialist.
6.4 De klant is verantwoordelijk voor de installatie van de contractsoftware. Op verzoek
van de klant kan Balluff, indien nodig, de installatie uitvoeren tegen een afzonderlijk
overeengekomen vergoeding.
6.5 Bij het gebruik van de software moet de klant zorgvuldig en toegewijd te werk gaan.
6.6 De klant neemt de instructies van Balluff voor de bediening van de contractsoftware in
acht.
6.7 De klant is verplicht om de contractsoftware te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden door passende maatregelen te nemen, in het bijzonder om alle kopieën
van de contractsoftware op een veilige plaats te bewaren.
6.8 De klant is verplicht om passende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval dat de
contractsoftware geheel of gedeeltelijk niet werkt (bv. met een dagelijkse back-up van gegevens).
6.9 De klant moet Balluff onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen van eventuele gebreken en fouten in de contractsoftware.
6.10 Indien Balluff de klant vrijwillig patches of bugfixes, updates of upgrades voor de
contractsoftware ter beschikking stelt, moet de klant die installeren en gebruiken.
7.
Aansprakelijkheid voor gebreken
7.1 Nadat de contractsoftware kosteloos ter beschikking werd gesteld van de klant, is de
aansprakelijkheid van Balluff voor materiële gebreken en rechtsgebreken uitgesloten,
tenzij Balluff zijn verplichtingen opzettelijk of ernstig heeft geschonden of frauduleus heeft
gehandeld.
7.2 De kenmerken van de contractsoftware zijn exclusief en definitief vastgelegd in de licentievoorwaarden.
De informatie in de licentiedocumentatie moet uitsluitend worden beschouwd als
prestatiespecificaties en niet als garanties.
8.
Aansprakelijkheid
8.1 Nadat de contractsoftware kosteloos ter beschikking werd gesteld van de klant, is
Balluff alleen in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor schade als gevolg
van gebreken van de contractsoftware of als gevolg van het niet nakomen van andere
contractuele of niet-contractuele verplichtingen. De voorgaande beperking van de
aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van frauduleus opzet, schade aan leven,
lichaam of gezondheid, het aanvaarden van een garantie of aansprakelijkheid onder de
Belgische wet op de productaansprakelijkheid.
8.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van Balluff is uitgesloten, tenzij in deze softwarevoorwaarden uitdrukkelijk een afwijkende regeling is opgenomen.
8.3 Eventuele bijdragende nalatigheid van de klant wordt in aanmerking genomen.
8.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor de persoonlijke
aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en/of organen van Balluff en voor
alle plaatsvervangers van Balluff.
9.
Looptijd – Herroeping – Beëindiging – Verval van het gebruiksrecht – Teruggave
9.1 Tenzij anders vermeld in de licentievoorwaarden geldt het toegestane gebruik van de
contractsoftware voor onbepaalde tijd.
9.2 Tenzij anders vermeld in de licentievoorwaarden kan de overeenkomst door beide partijen
worden opgezegd met een opzegtermijn van één (1) maand tot het einde van de maand.
9.3 Balluff heeft het recht om de gebruiksrechten te allen tijde en zonder inachtneming van
een opzegtermijn te herroepen of te beëindigen om gegronde redenen. Een van die
dwingende redenen is het gebruik van de contractsoftware door de klant buiten de
volgens deze softwarevoorwaarden toegestane omvang. Balluff behoudt zich het recht
voor vorderingen tot schadevergoeding in te stellen. Wettelijke rechten en vorderingen
blijven onaangetast.
9.4 Beëindiging en herroeping moeten schriftelijk geschieden.
9.5 Het gebruiksrecht eindigt van de klant met betrekking tot de in licentie gegeven software
en de licentiedocumentatie (a) bij beëindiging van het contract om welke reden dan ook
of (b) in het geval van de aanlevering van een vervanging, van updates en van upgrades.
In het laatste geval zijn deze softwarevoorwaarden van toepassing op de vervanging,
updates en upgrades.
9.6 Wanneer het gebruiksrecht van de klant eindigt, moet de klant alle gegevensdragers,
kopieën van de contractsoftware inclusief back-upkopieën en de licentiedocumentatie
verwijderen of vernietigen. De klant moet dit schriftelijk bevestigen aan Balluff, zonder dat
hij hierom gevraagd wordt.

10. Vertrouwelijkheid
10.1 De contractsoftware met inbegrip van de broncode (met uitzondering van eventuele
opensourcesoftwarecomponenten), de licentiedocumentatie en andere materialen,
die door Balluff als ‘vertrouwelijk’ zijn gemarkeerd of anderszins als vertrouwelijk
moeten worden beschouwd, worden beschouwd als ‘vertrouwelijke informatie’ in
overeenstemming met deze softwarevoorwaarden.
10.2 De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te
behandelen en niet toegankelijk te maken voor derden, tenzij dat noodzakelijk is voor
de uitoefening van de rechten die aan de klant zijn toegekend in overeenstemming met
deze software-voorwaarden.
10.3 De klant moet dezelfde mate van zorgvuldigheid en toewijding (maar niet minder dan
een redelijke mate) toepassen om de vertrouwelijke informatie te beschermen als bij
zijn eigen vertrouwelijke informatie.
10.4 De geheimhoudingsverplichtingen op grond van dit artikel 10 zijn niet van toepassing
op informatie
a. die op het moment van de kennisgeving aan de klant al in het publieke domein
aanwezig was of bekend was bij het grote publiek of bekend was op basis van de
laatste stand van de techniek;
b. die al bekend was bij de klant op het moment van bekendmaking;
c. die vervolgens in het publieke domein is gekomen of bekend is geworden bij het
grote publiek of bekend is geworden op basis van de stand van de techniek, zonder
at de klant daar schuld aan had;
d. die door een bevoegde derde partij aan de klant bekend of toegankelijk is gemaakt;
e. waarvoor Balluff vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven aan de klant om die
door te geven, bekend te maken of toegankelijk te maken voor derden.
De bewijslast voor het bestaan van een uitzondering in bovenstaande zin rust op de
klant.
11. Exportbeperkingen
11.1 De partijen zijn zich ervan bewust dat de contractsoftware onderhevig kan zijn aan
export- en importbeperkingen. Er kunnen met name licentievereisten gelden of het
gebruik van de contractsoftware of aanverwante technologieën in het buitenland kan
aan beperkingen onderhevig zijn. De klant moet zich houden aan de toepasselijke
export- en importcontrolevoorschriften van België, de Europese Unie en de Verenigde
Staten van Amerika, evenals aan alle andere relevante voorschriften. De uitvoering
van een overeenkomst door Balluff is afhankelijk van de voorwaarde dat er geen
belemmeringen zijn voor de uitvoering ervan als gevolg van nationale en internationale
regelgeving op het gebied van export- en importwetgeving, alsmede andere wettelijke
voorschriften.
11.2 De klant verbindt zich ertoe de contractsoftware niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Balluff over te dragen aan een overheidsinstantie voor inspectie of
enige toekenning van gebruiksrechten of voor een verdere officiële vergunning en
de contractsoftware niet te exporteren naar landen of natuurlijke of rechtspersonen
waarvoor een exportverbod geldt volgens de betreffende exportwetgeving. Bovendien
is de klant verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wettelijke
voorschriften van het land waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd, en van andere
landen met betrekking tot het gebruik van de contractsoftware door de klant en zijn
verbonden ondernemingen.
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12. Plaats van uitvoering – Bevoegde rechtbank – Toepasselijk recht
12.1 De maatschappelijke zetel van Balluff wordt geacht de plaats van uitvoering te zijn voor
beide partijen voor alle rechten en plichten uit deze softwarevoorwaarden.
12.2 Voor juridische geschillen die onder de materiële bevoegdheid van de lokale
rechtbanken vallen, wordt de lokale rechtbank van Antwerpen als bevoegde rechtbank
overeengekomen, en voor juridische geschillen die onder de materiële bevoegdheid
van de regionale rechtbanken vallen, wordt de regionale rechtbank van Antwerpen als
bevoegde rechtbank overeengekomen.
12.3 Op deze contractuele relatie is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van
de bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. De toepassing van het VN-verdrag
inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

