
1. Algemene informatie – Toepassing
1.1 Deze softwarevoorwaarden zijn van toepassing op het gratis verlenen van een 

standaard softwarelicentie door Balluff B.V. (hierna te noemen: “Balluff”) aan de klant 
(hierna te noemen: “de klant”). Separate voorwaarden zijn van toepassing op andere 
softwarelicenties en rechtshandelingen.

1.2 Het voorwerp van deze softwarevoorwaarden voor het gratis verlenen van een standaard 
softwarelicentie (hierna te noemen: “softwarevoorwaarden”) omvat niet het volgende: 

 a. het tegen een vergoeding verlenen van een standaard softwarelicentie;
 b. het installeren van software bij de klant;
 c. het per geval instellen van variabele software-parameters volgens de aanwijzingen van 

 de klant (customizing);
 d. het per geval zorgdragen voor programma-extensies voor de klant;
 e. het aanpassen van de software-interfaces volgens naar de behoefte van de klant;
 f. het geven van trainingen aan de gebruikers van de klant; en
 g. software-updates.
 Deze lijst is niet uitputtend.
1.3 Uitsluitend deze softwarevoorwaarden zijn van toepassing. Balluff accepteert 

niet de voorwaarden die in strijd zijn met of voorwaarden die afwijken van deze 
softwarevoorwaarden en Balluff accepteert ook niet de voorwaarden van de klant 
die niet zijn vastgelegd in deze softwarevoorwaarden, tenzij Balluff uitdrukkelijk de 
toepassing van die voorwaarden schriftelijk heeft geaccepteerd. De toepassing van de 
inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Alle afspraken tussen Balluff en de klant met betrekking tot het verlenen van de standaard 
software-licentie zijn vastgelegd in deze softwarevoorwaarden en in de desbetreffende 
afzonderlijke overeenkomsten.

1.5 Deze softwarevoorwaarden zijn alleen van toepassing op ondernemers in de zin van 
Artikel 2:230g lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek (BW).

2. Voorwerp van de overeenkomst – Open Source-software
2.1 Het voorwerp van deze softwarevoorwaarden is het verlenen van het recht tot 

gratis gebruik van de standaardsoftware van Balluff zoals deze is beschreven in de 
licentiedocumentatie (hierna te noemen: “contract software”).

 De volledige beschrijving van de contract software is te vinden in de licentiedocumentatie 
die gevraagd of ongevraagd aan de klant ter beschikking wordt gesteld voorafgaande 
aan of in verband met het sluiten van de overeenkomst.

2.2 De “licentiedocumentatie” bestaat voor een deel uit een nummercode of 
materiaalnummer, een datasheet van het softwarepakket en ook uit een installatiegids of 
operatie-instructies.

2.3 De contract software bestaat uit een executable programmacode. De broncode maakt 
geen deel uit van de overeenkomst.

2.4 Onder de contract software kan ook vallen de Open Source-software en software van 
derden die vrij van royalty’s in licentie is gegeven (hierna te noemen: “OS-software”). 
Een lijst van de OS-software en de licentievoorwaarden van de desbetreffende OS-
software kunnen op verzoek van de klant ter beschikking worden gesteld voorafgaand 
aan het sluiten van de overeenkomst of niet later dan bij levering van de contract 
software.

2.5 Als er ook softwarepakketten van derde-leveranciers  met de contract software geleverd 
worden die geen onderdeel uitmaken van de OS-software, dan mogen zij alleen dan 
gebruikt worden samen met de contract software. Specifieke gebruiksvoorwaarden 
kunnen hierop van toepassing zijn, waarop de klant op passende wijze wordt gewezen.

2.6 Balluff heeft het recht de contract software te beschermen tegen ongeautoriseerd 
gebruik. Het is de klant niet toegestaan deze beschermende maatregelen van de contract 
software te verwijderen of te ontwijken.

  
3. Levering van de contract software – Versie
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, levert Balluff de contract software aan de klant in de 

versie die geldend is op het tijdstip van levering.
3.2 Tenzij anders is bepaald, wordt de contract software geleverd naar keuze van Balluff 

ofwel door middel van een gegevensdrager of door  het downloaden van de contract 
software waarbij de gegevens worden verstuurd die nodig zijn voor het downloaden. 

 
4. Gebruiksrechten – Reservebestand  
4.1 Balluff verleent aan de klant een niet-exclusief recht tot gebruik van de contract software 

en de licentiedocumentatie hetzij (a) in de vorm van een in tijd beperkt gebruiksrecht 
of (b) in de vorm van een voortdurend gebruiksrecht. Het verschil tussen deze twee 
licentievormen is vermeld in de licentiedocumentatie. Indien de desbetreffende informatie 
niet is opgenomen in de licentiedocumentatie dan is er een voortdurend gebruiksrecht 
verleend, maar dat recht kan opgezegd worden (vgl. artikel 9.1 en artikel 9.2).

4.2 De licentie gaat in op het moment dat de contract software is geleverd.
4.3 Met ingang van de licentie, verkrijgt de klant een niet-exclusief recht de contract software 

en de licentiedocumentatie te gebruiken overeenkomstig de licentiedocumentatie 
alsmede de bepalingen van deze softwarevoorwaarden. Dit gebruiksrecht mag niet als 
een sub-licentie worden verleend.

 Onder het toegestane gebruik van de contract software en de licentiedocumentatie valt 
ook het installeren, het laden in het werkgeheugen, het weergeven op een scherm en het 
activeren van de contract software alsmede het beoogd gebruik door de klant van de 
contract software voor zijn bedrijfsdoeleinden.

4.4 Het gebruik van de contract software en de licentiedocumentatie is alleen toegestaan in 
de overeengekomen bestemmingslanden. Als bestemmingsland geldt het land waarin de 
klant zijn statutaire zetel heeft, tenzij anders is overeengekomen.

4.5 Het is de klant alleen toegestaan kopieën te maken van de contract software en de 
licentiedocumentatie voor zover dit nodig is voor het contractuele gebruik van de contract 
software.

4.6 “Reservebestanden of back-up kopieën” in de zin van deze softwarevoorwaarden 
zijn de kopieën gemaakt van de contract software voor het geval dat de originele 
software beschadigd of per ongeluk verwijderd wordt.

 De klant heeft het recht back-up kopieën te maken van de contract software voor 
zover dit noodzakelijk is op grond van binnen de informatietechnologie standaard 
geldende gedragsregels. Back-up kopieën dienen als zodanig te worden aangeduid met 
auteursrechtvermelding van de originele software.

 Het gebruik van de back-up kopie is alleen toegestaan in geval van achteruitgang of 
verlies van de contract software die oorspronkelijk door Balluff is geleverd.

 De klant dient zich te houden aan deze softwarevoorwaarden voor wat betreft het gebruik 
van de back-up kopie. 

4.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balluff is de klant in het algemeen 
niet toegestaan de contract software en de licentiedocumentatie door te verkopen of 
anderszins over te dragen aan derden of aan derden ter beschikking te stellen (waaronder 
verhuren, leasen, uitlenen of in sub-licentie geven).

4.8 Het is de klant niet toegestaan de contract software of een deel daarvan te editen, te 
wijzigen, terug te brengen naar de broncode (reverse engineering) of de software 
anderszins te manipuleren of van de contract software afgeleide werken te creëren. De 
dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 45j en artikel 45k Auteurswet worden hierdoor 
niet aangetast.

4.9 Bijgewerkte versies van software of bestanden die veiligheidsloopholes dichten, fouten 
herstellen of extra functionaliteiten toevoegen worden geacht “patches” te zijn in 
de zin van deze softwarecondities. Nieuwe versies van de contract software waarin 
minimale verbeteringen van een softwareprogramma of nieuwe en/of gemodificeerde 

basisfuncties zijn aangebracht worden geachte “updates” te zijn in de zin van deze 
softwarevoorwaarden. “Upgrades” in de zin van deze softwarevoorwaarden zijn 
configuraties naar een hoger versienummer van de contract software met een significante 
uitbreiding van functionaliteiten.

 Indien Balluff op vrijwillige basis de klant voorziet van patches, bug-fixes, updates of 
upgrades, vallen zij onder deze softewarevoorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.

 Balluff is niet verplicht de klant te voorzien van patches, bug-fixes, updates of upgrades.
4.10 Alle andere rechten met betrekking tot de contract software en de licentiedocumentatie 

die niet expliciet zijn verleend, in het bijzonder alle rechten voor wat betreft het merkrecht, 
bedrijfsgeheimen, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten rustend op de 
contract software, blijven bij Balluff.

 Markeringen van de contract software en de licentiedocumentatie, in het bijzonder 
auteursrechtvermeldingen, merken, serienummers or daarmee vergelijkbare tekens 
mogen niet verwijderd, gemodificeerd of verborgen worden.

5. Licentievergoeding  
 Balluff verstrekt de contract software aan de klant zonder daarvoor een vergoeding te 

vragen. 

6. Verplichtingen van de klant tot medewerking 
6.1 Voordat hij gebruik gaat maken van de contract software, dient de klant zich eerst te 

registeren overeenkomstig de desbetreffende specificaties van Balluff.
6.2 De klant is als enige verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de contract software geschikt 

is voor zijn doel; bij twijfel, dient de klant advies in te winnen van een derde-deskundige 
voordat hij de overeenkomst aangaat.

6.3 De klant is als enige verantwoordelijk ervoor te zorgen dat zijn hardware- en 
softwareomgevingen voldoen aan de systeemeisen van de contract software; bij twijfel, 
dient de klant advies in te winnen van een derde-deskundige voordat hij de overeenkomst 
aangaat.

6.4 De klant is verantwoordelijk voor de installatie van de contract software. Op verzoek 
van de klant, kan Balluff zelf, tegen een afzonderlijk overeengekomen vergoeding, zorg 
dragen  voor de installatie van de contract software.

6.5 Bij gebruik van de software, is de klant verplicht zich te gedragen als een goed huisvader.
6.6 De klant volgt de instructies op die Balluff heeft gegeven voor de werking van de contract 

software. 
6.7 De klant is verplicht de contract software te beschermen tegen toegang door 

ongeautoriseerde derden middels het treffen van passende maatregelen, met name door 
alle kopieën van de contract software zorgvuldig te bewaren op een beveiligde locatie.

6.8 De klant is verplicht passende voorzorgsmaatregelen te treffen voor het geval de contract 
software niet of slechts gedeeltelijk werkt (bijv. met dagelijkse back-up van de data).

6.9 De klant brengt onverwijld Balluff schriftelijk op de hoogte wanneer er sprake is van 
gebreken en fouten in de contract software.

6.10 Indien Balluff op vrijwillige basis patches, bug-fixes, updates of upgrades voor de contract 
software levert aan de klant, dan dient de klant deze te installeren en te gebruiken.

7. Aansprakelijkheid in geval van gebreken.
7.1 Nadat de contract software gratis ter beschikking is gesteld aan de klant, is Balluff niet 

meer aansprakelijk voor gebreken in de contract software en rechtstitel, tenzij er sprake is 
van opzet of grove nalatigheid van Balluff bij het schenden van zijn verplichtingen of indien 
Balluff frauduleus heeft gehandeld.

7.2 De kenmerken van de contract software zijn uitsluitend en definitief vastgelegd in de 
licentiedocumentatie.

 De informatie verstrekt in de licentiedocumentatie dient enkel en alleen te worden 
opgevat als performancespecificaties en niet als garantieverbintenissen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Nadat de contract software gratis ter beschikking is gesteld aan de klant, is  Balluff 

alleen in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
gebreken in de contract software of vanwege een schending van andere contractuele 
en buitencontractuele verbintenissen. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van 
toepassing in geval van frauduleuze opzet, letsel- of gezondheidsschade, aanvaarding 
van borgstelling of in geval van risicoaansprakelijkheid op grond van de artikelen 6:185 
tot en met 6:193 BW.

8.2 Enig andere aansprakelijkheid van Balluff is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen in deze softwarevoorwaarden.

8.3 Er wordt rekening gehouden met eventuele medeschuld van de klant.
8.4 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn overeenkomstig van 

toepassing op de  persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers 
en/of organen van Balluff alsmede op de namens Balluff optredende tussenpersonen.

9. Duur – nietigheid – beëindiging – verstrijken van het gebruiksrecht – teruggave 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de licentiedocumentatie, geldt het 

verleende gebruik van de contract software voor onbepaalde tijd.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de licentiedocumentatie, kan 

de overeenkomst door de meeste gerede partij ontbonden worden met een 
opzeggingstermijn van één (1) maand ingediend tegen het einde van de maand.

9.3 Balluff heeft het recht op enig moment de gebruiksrechten op goede gronden in te 
trekken of te beëindigen zonder een opzeggingstermijn hiervoor in acht te nemen. Als 
zodanig zwaarwegend belang kan worden aangemerkt het geval wanneer de klant de 
contract software gebruikt heeft buiten het toepassingsgebied als toegestaan op grond 
van deze softwarevoorwaarden. Balluff behoudt zich het recht voor schadevergoeding te 
vorderen. Dit laat onverlet andere wettelijke rechten en vorderingen.

9.4 Beëindigingen en vernietiging dienen schriftelijk te 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 is beëindigd, wist of vernietigt de klant alle 
gegevensdragers, kopieën van de contract software, waaronder back-up kopieën en 
de licentiedocumentatie. De klant bevestigt dit schriftelijk aan Balluff zonder daarvoor 
gevraagd te worden.
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10. Geheimhouding
10.1 De contract software, waaronder de Broncode (met uitzonder van de Opensource 

softwarecomponenten), de licentiedocumentatie en andere materialen aangemerkt 
door Balluff als ‘vertrouwelijk’ of anderszins door Balluff beschouwd als vertrouwelijk 
zijn “vertrouwelijke informatie” op grond van deze softwarevoorwaarden.

10.2 De klant verbindt zich deze vertrouwelijke informatie  als strikt vertrouwelijk te 
beschouwen en  derden geen toegang te verlenen tot deze vertrouwelijke informatie, 
tenzij dit nodig is bij het uitoefenen van rechten verleend aan de klant op grond van 
deze softwarevoorwaarden.

10.3 Voor het beschermen van deze vertrouwelijke informatie, betracht de klant dezelfde 
mate van zorg als een goed huisvader betaamt (maar niet meer dan hetgeen van hem 
op redelijke gronden gevergd kan worden) als voor zijn eigen vertrouwelijke informatie.

10.4 De geheimhoudingsverplichtingen op grond van dit artikel 11 gelden niet voor de 
informatie:

 a. die reeds in het publieke domein is of bij het publiek algemeen bekend is of behoort 
 tot de stand der techniek ten tijde van kennisgeving aan de klant;

 b. die reeds bekend was aan de klant ten tijde van de openbaarmaking;
 c. die nadien in het publiek domein terecht is gekomen of algemeen bekend is  

 geworden bij het publiek of de stand der techniek zonder dat dit de klant kan 
 worden toegerekend;

 d. die de klant aan een geautoriseerde partij  openbaar heeft gemaakt of toegang 
 daartoe heeft verleend;

 e. ten aanzien waarvan Balluff voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven 
 aan de klant voor het doorgeven, openbaarmaking of toegang te verschaffen van  
 deze informatie aan derden.

 De bewijslast voor de aanwezigheid van een uitzondering als hiervoor bedoeld rust op 
de klant.

11. Exportrestricties
11.1 De partijen zijn ermee bekend dat de contract software voorwerp kan zijn van export- 

en importrestricties. Er kunnen, in het bijzonder, licentie-eisen worden gesteld of 
het gebruik in het buitenland van de contract software of daarmee samenhangende 
technologieën kunnen in het buitenland aan restricties worden onderworpen. De 
klant houdt zich aan de desbetreffende export- en importregels van Nederland, de 
Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en ook aan alle andere relevante 
wet- en regelgeving. De nakoming van een overeenkomst door Balluff geschiedt onder 
voorbehoud dat er geen belemmeringen in de weg staan voor het nakomen van de 
nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van export en import en 
ook andere wet- en regelgeving.

11.2 De klant verbindt zich de contract software niet over te dragen aan een 
overheidsinstantie voor inspectie van het verlenen van gebruiksrechten of voor een 
verdere officiële vergunning zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Balluff 
en verbindt zich de contract software niet te exporteren naar landen  of natuurlijke 
personen of rechtspersonen voor wie een exportverbod van kracht is overeenkomstig 
de desbetreffende exportwetgeving. De klant is bovendien verantwoordelijk voor 
de naleving van de vigerende wet- en regelgeving van het land waarin de klant zijn 
statutaire zetel heeft  en die van andere landen met betrekking tot het gebruik van de 
contract software door de klant en aan hem gelieerde ondernemingen.

12. Plaats van nakoming – Forumkeuze – Rechtskeuze 
12.1 De plaats waarin Balluff zijn statutaire zetel heeft wordt geacht de plaats te zijn waar 

beide partijen hun rechten en verplichtingen uit deze softewarevoorwaarden nakomen.
12.2 Rechtsgeschillen met betrekking tot de rechtsbetrekking tussen partijen en ook 

rechtsgeschillen met betrekking tot het aangaan, de geldigheid, uitvoering of de uitleg 
van de softwarevoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van 
Oost-Brabant.

12.3 Het Nederlands recht is van toepassing op de contractuele rechtsverhouding, 
waarbij de collissieregels niet van toepassing zijn. Het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is niet van 
toepassing.
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