LICENTIE-OVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS
VERSIE 2.0, November 2017
Deze Licentieovereenkomst inzake smartphoneapplicaties voor eindgebruikers (“de Overeenkomst”)
geldt voor de GoLivePhone- en GoLiveAssist-smartphoneapplicatie(s), met inbegrip van de
webapplicatie(s) (de “Applicatie(s)”) en de bijbehorende content, met inbegrip van tekst, graphics,
illustraties, muziek, software, audio, video, auteursrechtelijke werken van enigerlei aard en informatie
of andere materialen die gepost, gegenereerd, verstrekt of anderszins aan u ter beschikking worden
gesteld via de Applicatie(s) (de "Gelicentieerde Content"), die gecreëerd zijn door Gociety Solutions (“de
Eigenaar”) en die door of namens de Eigenaar aan u worden geleverd.
LEES DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN GOED DOOR VOORDAT U DE APPLICATIE(S) GAAT
GEBRUIKEN. DOOR OP DE KNOP “IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN EN DE APPLICATIE(S) TE INSTALLEREN,
GAAT U AKKOORD MET HET FEIT DAT U GEBONDEN BENT AAN, EN PARTIJ WORDT BIJ, DEZE
OVEREENKOMST. WANNEER U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE
OVEREENKOMST, KLIK DAN OP DE KNOP DIE AANGEEFT DAT U NIET AKKOORD GAAT MET DE
VOORWAARDEN EN INSTALLEER DE APPLICATIE(S) NIET.
Deze Overeenkomst zet de voorwaarden (“de Voorwaarden”) uiteen die gelden voor uw gebruik van de
Applicatie(s) en Gelicentieerde Content. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt onder "u"
verstaan u, de Eindgebruiker, en wordt onder "Licentiegever" verstaan de entiteit door wie de software
aan u ter beschikking is gesteld—hetzij de Eigenaar en haar dochtermaatschappijen, hetzij de met haar
gelieerde ondernemingen.
Deze Voorwaarden zullen in de loop der tijd worden gewijzigd. Wanneer wij kleine wijzigingen in de
Voorwaarden doorvoeren die uw rechten niet wezenlijk veranderen, zullen wij de gewijzigde
Voorwaarden plaatsen op www.gocietysolutions.com. Wanneer wij een wijziging doorvoeren die uw
rechten wezenlijk verandert, zullen wij u hiervan in kennis stellen. Wanneer u de Applicatie(s) en
Gelicentieerde Content na deze inkennisstelling blijft gebruiken, geeft u hiermee aan ons aan dat u
akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden.
Alle informatie die de Licentiegever via uw gebruik van de Applicatie(s) verzamelt, wordt beheerst door
het Privacybeleid van Gociety Solutions, dat deel uitmaakt van deze Voorwaarden.
Door de Applicatie(s) te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:
•
•
•

u hebt voor deze softwarelicentie betaald, waar van toepassing;
u begrijpt en het is uw intentie dat deze Overeenkomst een juridisch bindende Overeenkomst is,
die het equivalent vormt van een getekende, schriftelijke overeenkomst;
u zult de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content gebruiken op een wijze die in
overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Voorwaarden zoals
deze luiden na eventueel door de Licentiegever te zijn gewijzigd; en
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•

u begrijpt en gaat akkoord met deze Overeenkomst en de Voorwaarden daarvan, die door u
ontvangen zijn, en u bevestigt en toont aan dat u toegang hebt tot deze Overeenkomst.

Wanneer u niet instemt en niet akkoord gaat met de Voorwaarden van deze Overeenkomst, dan
verzoeken wij u om de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content niet verder te gebruiken. Ga niet door
met het installatieproces en verwijder direct alle geïnstalleerde bestanden, voor zover van toepassing,
van de bijbehorende Applicatie(s) en Gelicentieerde Content van uw mobiele telefoon. Mocht u een
mobiele telefoon hebben gekocht waarop de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content al geheel of
gedeeltelijk door of namens de Eigenaar geïnstalleerd zijn, retourneer of vernietig het product en de
bijbehorende Applicatie(s) en Gelicentieerde Content dan onmiddellijk.
I.

Definities
Artikel 1.1

Artikel 1.2
Artikel 1.3
Artikel 1.4
Artikel 1.5

Artikel 1.6

II.

Applicatie. De software die op grond van deze Overeenkomst beschikbaar is om
te downloaden op een mobiel apparaat of computer van een Eindgebruiker,
met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, de GoLivePhone- en
GoLiveAssist-producten.
Eindgebruiker. U; de persoon voor wie de Applicaties(s) en website zijn
ontworpen en de gebruiker van de producten en diensten van de Eigenaar.
Eigenaar. De auteursrecht- en merkeigenaar van de Applicaties (Gociety
Solutions).
Gelicentieerde Content. Alle tekens, data, documentatie en andere content
die via en op de Applicaties en Website beschikbaar zijn.
Licentiegever. De entiteit door wie de software aan u ter beschikking is gesteld
—hetzij de Eigenaar en haar dochtermaatschappijen, hetzij de met haar
gelieerde ondernemingen.
Gebruikerscontent. De informatie die een Eindgebruiker via de Applicatie(s)
of de Website aan de Eigenaar verstrekt.

Licentieverlening aan Eindgebruiker
Artikel 2.1
Licentiegever verleent hierbij één niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte
persoonlijke licentie aan u voor de toegang tot en het gebruik van de Applicatie(s) en
Gelicentieerde Content, en wel uitsluitend voor de hierin omschreven doeleinden. Deze licentie
is afhankelijk van uw voortdurende naleving van de Voorwaarden van deze Overeenkomst. Met
uitzondering van eventuele door u gegenereerde content, zijn de Applicatie(s) en Gelicentieerde
Content en de aan de Applicatie(s) ten grondslag liggende technologie beschermd door
wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele eigendom en andere
wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. De Applicatie(s) en Gelicentieerde
Content zijn beschermd door internationale auteursrechtwetten en -verdragen en door wetten
en verdragen inzake andere intellectuele eigendom.
Artikel 2.2
De GoLivePhone-applicatie is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel
gebruik door uzelf. De GoLiveAssist-applicatie is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel
gebruik door mantelzorgers OF voor de interne bedrijfsdoeleinden van een formele
zorgaanbieder. Deze licentie wordt uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verleend, al naar
gelang het type gebruiker, zoals toegestaan in deze Voorwaarden.
Artikel 2.3
U mag de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content niet verhuren, leasen,
uitlenen, verkopen, overdragen, herdistribueren of hiervoor een sublicentie geven, met dien
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verstande dat u de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content na een voorafgaande schriftelijke
kennisgeving aan de Licentiegever in hun geheel aan een derde mag overdragen, op voorwaarde
dat u geen kopieën van de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content of onderdelen daarvan houdt
en de betreffende derde akkoord gaat met de Voorwaarden van deze Overeenkomst.
Artikel 2.4
U mag de Applicatie(s), eventuele updates daarvan of enig onderdeel daarvan
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Eigenaar niet kopiëren, decompileren,
reverse-engineeren of demonteren of proberen om de sourcecode ervan te achterhalen en
evenmin mag u deze modificeren of hiervan afgeleide werken creëren (behalve en uitsluitend
voor zover de bovenstaande beperking door de toepasselijke wetgeving verboden wordt of voor
zover de licentievoorwaarden die voor het gebruik van in de Applicatie(s) opgenomen opensourcecomponenten gelden dit toestaan).
Artikel 2.5
U mag kennisgevingen of aanduidingen van een auteursrecht, handelsmerk,
dienstmerk of andere eigendomsrechten die in de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content zijn
opgenomen of daarbij kenbaar gemaakt worden, niet verwijderen, wijzigen of onzichtbaar
maken. U verplicht zich om bij het maken van een toegestane kopie van de Applicatie(s) of
Gelicentieerde Content alle kennisgevingen en aanduidingen van auteursrechten,
handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten op die kopieën te zullen
produceren.
Artikel 2.6
Er wordt aan u geen licentie op de voor de mens leesbare code van de
Applicatie(s) (de source-code) verleend. Behalve zoals hierna vermeld, verleent deze
Overeenkomst aan u geen rechten op octrooien, auteursrechten, bedrijfsgeheimen,
handelsmerken of andere rechten op de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content.
Artikel 2.7
U gaat ermee akkoord dat u niet gerechtigd of bevoegd bent om wijzigingen aan
te brengen in, of ongeautoriseerde kopieën te maken van, de Applicatie(s).
Artikel 2.8
U mag de Applicatie(s), een of meer onderdelen daarvan of de naam, het
handelsmerk en het logo van de Applicatie(s) of andere eigendomsinformatie of de lay-out en
het ontwerp van een pagina of een op een pagina voorkomend formulier niet gebruiken,
weergeven, spiegelen of framen zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de
Eigenaar.
Artikel 2.9
U mag zich geen toegang verschaffen tot de niet-publieke gebieden van de
Applicatie(s) en de Applicatiesystemen of deze manipuleren en u mag de kwetsbaarheid van de
Applicatie(s) en de Applicatiesystemen niet testen of in strijd met beveiligings- of
authenticatiemaatregelen handelen of een technische maatregel omzeilen die de Eigenaar of
een derde (met inbegrip van een andere gebruiker) heeft geïmplementeerd ter bescherming van
de Applicatie(s); u mag zich ook geen toegang verschaffen tot de Applicatie(s) door een ander
mechanisme te gebruiken dan de software van de Eigenaar.
Artikel 2.11
Er worden geen licenties of rechten op impliciete wijze of anderszins aan u
verleend op grond van de intellectuele eigendomsrechten die de Eigenaar bezit of waarover de
Eigenaar de controle heeft, behalve de uitdrukkelijk in deze Voorwaarden toegekende licenties
en rechten.
III.

Licentieverlening aan Licentiegever
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Artikel 3.1
Alle communicatie of materialen van welke aard ook die u mailt, post of
anderszins naar de Licentiegever verstuurt met gebruikmaking van de Applicatie(s), met inbegrip
van data, vragen, opmerkingen of suggesties (uw “Communicatie”), worden eigendom van de
Eigenaar.
Artikel 3.2
U verleent hierbij een licentie aan de Licentiegever om de in uw Communicatie
vervatte ideeën, concepten, knowhow of technieken voor alle doeleinden te gebruiken, met
inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, de ontwikkeling en marketing van producten met
gebruikmaking van die informatie.
Met betrekking tot niet-persoonlijk identificeerbare content die u onder het gebruik van de
Applicatie(s) van de Eigenaar ter beschikking stelt (“Gebruikerscontent”), verleent u aan de
Licentiegever en aan haar licentiegevers en providers een wereldwijde, royaltyvrije en nietexclusieve licentie om die Gebruikerscontent te gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen,
modificeren en publiekelijk weer te geven, voor zover dat redelijkerwijs nodig is om de
Applicatie(s) aan u aan te bieden, om daar verbeteringen in aan te brengen en, tenzij u hier
bezwaar tegen hebt, om de Applicatie(s) te verkopen.
IV.

Account voor de applicatie
Artikel 4.1
Voor een volledig gebruik van de Applicatie(s) moet u een account aanmaken
door een geldig e-mailadres en sterk wachtwoord aan ons op te geven. U bent verantwoordelijk
voor alle activiteit die in verband met uw account plaatsvindt.
Artikel 4.2
Wij zullen misschien per e-mail contact met u moeten opnemen met betrekking
tot het gebruik van de Applicatie(s) voor supportdoeleinden. Deze communicatie is onderdeel
van de Applicatie(s) en voor de ontvangst van deze communicatie kunt u zich niet afmelden. U
kunt andere communicatie beheren en zich voor de ontvangst hiervan afmelden en uw emailadres up-to-date houden via uw accountinstellingen.

V.

Elektronische handtekening
Artikel 5.1
U gaat ermee akkoord dat de instemming, toestemming of akkoordverklaring
die u met gebruikmaking van de Applicatie(s) aan de Licentiegever verstuurt u bindt, met
inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, uw eventuele toestemming om communicatie van
de Licentiegever uitsluitend door middel van elektronische transmissie te ontvangen.

VI.

Betaling
Artikel 6
U geeft de Licentiegever toestemming om op uw elektronische handtekening af
te gaan om u te identificeren bij uw gebruik van de Applicatie(s), en als autorisatie van uw
handtekening voor een gedane betaling. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk
bent voor alle betalingen die u met gebruikmaking van de Applicatie(s) doet en voor de betaling
van alle kosten bij te late betaling of boetes. Ook erkent u en gaat u ermee akkoord dat wanneer
u de Applicatie(s) door een of meer anderen laat gebruiken of uw gebruikersaccountgegevens
aan anderen mededeelt, u verantwoordelijk bent voor een betaling die de betreffende persoon
ten laste van uw rekening doet, zelfs wanneer die persoon uw autorisatie overschrijdt. U gaat
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ermee akkoord dat de Licentiegever betalingsinstructies mag opvolgen die iemand met
gebruikmaking van uw gebruikersaccountgegevens invoert.
VII.

Kosten provider
Artikel 7.1
Buiten de maandelijkse vergoeding voor de diensten bij het aangaan van de
dienstverleningsovereenkomst zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Gociety Solutions,
worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor uw gebruik van de Applicatie(s) kunnen wel de
datatarieven van uw provider gelden.

VIII. Gebruik van de Applicatie(s)
Artikel 8.1

Uw gebruik van de Applicatie(s) moet aan de volgende eisen voldoen:

(a)
U mag geen enkel elektronisch communicatiekenmerk van de Applicatie(s)
gebruiken voor een doel dat verboden, onrechtmatig of beledigend is of iemands
privacy schendt of dat intimiderend, lasterlijk, smadelijk, beschamend, obsceen,
bedreigend of hatelijk is.
(b)
U mag de Applicatie(s) niet gebruiken voor het uploaden, posten, reproduceren
of distribueren van informatie, software of andere materialen die beschermd worden
door een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (alsmede publiciteitsen privacyrechten) zonder de voorafgaande toestemming van de Eigenaar van die
rechten.
(c)
U mag de Applicatie(s) niet gebruiken voor externe bedrijfsdoeleinden waarvoor
de Licentiegever niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. U mag de
Applicatie(s) niet gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen of anderszins versturen
van reclame- of promotiematerialen, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn
tot, “junkmail,” “onderzoeken,” “spam,” “kettingbrieven,” “piramidespellen” of andere
vormen van uitnodigingen of ongeautoriseerde communicatie.
(d)
U mag geen materialen uploaden, posten of anderszins versturen die virussen
bevatten of andere computercodes, bestanden of programma’s die de functionaliteit
van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur zouden kunnen
onderbreken, beperken of verstoren.
(e)
U mag de Applicatie(s) niet gebruiken wanneer u een motorvoertuig bestuurt,
zelfs niet wanneer dit wettelijk is toegestaan op de plaats waar u zich bevindt.
IX.

Dataoverdracht en opslagbeveiliging
Artikel 9.1
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter
bescherming van uw informatie, maar kunnen niet garanderen dat de elektronische
communicatie tussen u en een met Gociety Solutions gelieerde ondernemingen altijd
versleuteld is.
Artikel 9.2
Met inachtneming van de voorwaarden van het Privacybeleid van Gociety
Solutions is het voor de Licentiegever en de met haar gelieerde partijen en haar
vertegenwoordigers toegestaan, maar niet verplicht, om uw Communicatie in te zien en te
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bewaren, behoudens uw recht om persoonsgegevens te laten corrigeren en verwijderen. De
Licentiegever is bevoegd om uw Communicatie monitoren om de kwaliteit van de aan u
verleende diensten, uw naleving van de Overeenkomst en de beveiliging van de Applicatie(s) te
evalueren. U gaat ermee akkoord dat dergelijke monitoring-activiteiten, indien hierbij wordt
voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake de privacy en beveiliging van
gezondheidsgegevens en uw daaruit voortvloeiende rechten, u geen recht geven om een
rechtsvordering in te stellen of enig ander recht uit te oefenen met betrekking tot de wijze
waarop de Licentiegever, de met haar gelieerde ondernemingen of haar vertegenwoordigers uw
Communicatie monitort/monitoren en de nakoming van de Voorwaarden van deze
Overeenkomst al dan niet afdwingt/afdwingen.
Artikel 9.3.
Wij mogen overleg hebben met de autoriteiten die de wet handhaven en hen
informeren over onrechtmatig gedrag en wij kunnen krachtens geldige juridische procedures
samenwerken met die autoriteiten om gebruikers die de wet overtreden te doen vervolgen.
Artikel 9.4
Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om de toegang tot de
Applicatie(s) te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken,
blijvend of tijdelijk te weigeren of onmogelijk te maken, indien wij vaststellen dat
Gebruikerscontent of het gebruik van de Applicatie(s) aanstootgevend of in strijd met deze
Voorwaarden is. Wij zijn gerechtigd om een onderzoek in te stellen naar overtredingen van deze
Voorwaarden en gedrag dat van invloed is op de Applicatie(s). U bent verplicht om de
Licentiegever toegang te bieden tot de software, hardware en uw apparatuur en medewerkers
alsmede om anderszins de redelijkerwijs door de Licentiegever benodigde medewerking te
verlenen voor de controle en tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst en de nakoming van
eventuele op haar rustende garantieverplichtingen.
X.

Support

Artikel 10.1
Licentiegever is verplicht om technische ondersteuning of andere support voor
de Applicatie(s) te leveren. Support voor de Applicatie(s) of onderdelen daarvan kan door de
leveranciers en licentiegevers van de Licentiegever worden geleverd volgens de garantie- en
supportvoorwaarden van die leveranciers en licentiegevers. Deze support wordt geleverd in de
vorm van updates en/of upgrades (ter beoordeling van de Licentiegever), technische
ondersteuning en facturerings- en softwaresupport. U kunt per e-mail toegang krijgen tot
supportdiensten via de website of de Applicatie(s).
Artikel 10.2
Door het installeren van Applicatie(s) of onderdelen daarvan gaat u ermee
akkoord en geeft u toestemming voor het feit dat leveranciers en licentiegevers van de
Licentiegever automatisch de versie van de op uw mobiele telefoon of PC gebruikte Applicatie(s)
controleren en updates (bijv. bug-fixes) en/of upgrades (bijv. een nieuwe versie van de
Applicatie(s) of onderdelen daarvan) mogen leveren, die automatisch naar uw mobiele telefoon
gedownload kunnen worden.
XI.

DISCLAIMERS
Artikel 11.1
De APPLICATIE(S) WORDEN “AS IS” GELEVERD (DAT WIL ZEGGEN ZOALS
GELEVERD), ZONDER ENIGE GARANTIE. ONVERMINDERD HET BOVENSTAANDE, SLUITEN WIJ
UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN ANDER
DOEL DAN HET VOORGENOMEN GEBRUIK, ONGESTOORD GEBRUIK OF DE AFWEZIGHEID VAN
INBREUK UIT ALSMEDE ALLE GARANTIES DIE UIT DE GEBRUIKELIJKE HANDELSWIJZE TUSSEN
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PARTIJEN OF DE HANDELGEBRUIKEN VOORTVLOEIEN. Wij garanderen niet dat de Applicatie(s) aan
uw eisen voldoet/voldoen of onderbroken, beveiligd of foutenvrij beschikbaar is/zijn. Wij
garanderen de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of
betrouwbaarheid van de Applicatie(s) niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, wanneer u
afgaat op de Applicatie(s), dit uitsluitend voor eigen risico doet.
Artikel 11.2
DE APPLICATIE(S) ZIJN NIET BEDOELD VOOR HET STELLEN VAN EEN
ZIEKTEDIAGNOSE OF HET BEHANDELEN, GENEZEN OF VOORKOMEN VAN EEN ZIEKTE. EVENMIN
IS/ZIJN DE APPLICATIE(S) BEDOELD TER VERVANGING VAN DE ZORG, HET ADVIES OF DE
MONITORING VAN OF DOOR EEN MEDISCH BEROEPSBEOEFENAAR OF VERZORGER. U
VERTROUWT OP EIGEN RISICO OP DE FUNCTIONALITEIT VAN DE APPLICATIE(S). WIJ GEVEN U IN
OVERWEGING OM VOOR GEBRUIK CONTACT OP TE NEMEN MET UW ARTS.
XII.

SCHADELOOSSTELLING
Artikel 12.1
U moet de Licentiegever en haar functionarissen, directeuren, werknemers en
vertegenwoordigers vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor claims, geschillen,
aanmaningen, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van, maar
zonder beperkt te zijn tot, de schikkingskosten en redelijke honoraria van advocaten, als gevolg
van of in verband met (i) uw toegang tot of het gebruik van de Applicatie(s) en Gelicentieerde
Content, (ii) de Gebruikerscontent, of (iii) uw inbreuk op garanties die u op grond van deze
Overeenkomst geeft of uw overtreding van deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor
om de controle over de verdediging tegen een door een derde ingediende claim waarvoor u tot
schadeloosstelling verplicht bent op ons te nemen, in welk geval u medewerking aan ons moet
verlenen bij het voeren van alle beschikbare verweren.

XIII.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 13.1
NOCH DE EIGENAAR OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, NOCH EEN
ANDERE DERDE DIE BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE APPLICATIE(S) EN
GELICENTIEERDE CONTENT BETROKKEN IS, IS VERPLICHT TOT VERGOEDING OF BETALING VAN
INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF ONVOORZIENBARE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF EEN
ALS STRAF BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE
ZIJN TOT, DERVING VAN VERWACHTE WINST, VERLIES VAN OPDRACHTEN EN OMZETDERVING,
GEMISTE OPERATIONELE BESPARINGEN OF OPERATIONELE KOSTEN, VERLIES VAN
VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE OF GOODWILL, VERLIES VAN PRIVACY,
DIENSTVERLENINGS- OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLIES VAN INFORMATIE OF DATA,
WERKONDERBREKINGEN, TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN ENIGE VERPLICHTING,
WAARONDER DE VERPLICHTICHTING OM TE GOEDER TROUW TE HANDELEN OF REDELIJKE ZORG
TE BETRACHTEN, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMUITVAL OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE
DIENSTVERLENING EN ALLE ANDERE PERSOONLIJKE OF COMMERCIELE SCHADE OF VERLIEZEN
ALS GEVOLG VAN OF IN SAMENHANG MET HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN
DE SOFTWARE, HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN SUPPORTDIENSTEN OF ANDERSZINS OP
GROND VAN OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING UIT DEZE OVEREENKOMST, AL DAN NIET ALS
GEVOLG VAN GEBREKEN DAARIN, EN ONGEACHT OF SCHADEVERGOEDING WORDT GEEIST OP
GROND VAN EEN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTHMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN
NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER JURIDISCH CONCEPT, EN
ONGEACHT OF DE LICENTIEGEVER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE IN KENNIS IS
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GESTELD, ZELFS WANNEER VASTGESTELD IS DAT EEN HIERIN VOORKOMENDE, BEPERKTE
REMEDIE HAAR WEZENLIJKE DOEL MIST. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING OF
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET
TOEGESTAAN, ZODAT HET BOVENSTAANDE MISSCHIEN NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
Artikel 13.2
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOCH DE EIGENAAR
OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, NOCH EEN ANDERE DERDE DIE BIJ DE CREATIE,
PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE APPLICATIE(S) EN GELICENTIEERDE CONTENT BETROKKEN IS
ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIKEN OF NIET
KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE(S) HOGER ZIJN DAN HET MAXIMALE BEDRAG DAT DE
VERZEKERING VAN RESPECTIEVELIJK DE EIGENAAR OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS,
OF EEN ANDERE DERDE DIE BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE APPLICATIE(S) EN
GELICENTIEERDE CONTENT BETROKKEN IS, UITKEERT.
XIV.

KENNISGEVINGEN
Artikel 14.1
Alle kennisgevingen of andere communicatie door de Licentiegever op grond
van deze Voorwaarden, met inbegrip van communicatie over wijzigingen in deze Voorwaarden,
moeten plaatsvinden: (i) per e-mail; of (ii) door deze op de Applicatie(s) te posten. Voor per email gedane kennisgevingen geldt de datum van ontvangst op het bericht als datum van
verzending van die kennisgeving.

XV.

GESCHILLENBESLECHTING
Artikel 15.1
U gaat ermee akkoord dat de geschillen tussen u en de Licentiegever die
voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Applicatie(s) en
Gelicentieerde Content (gezamenlijk “Geschillen” te noemen) onderworpen zijn aan de
hieronder beschreven geschillenbeslechtingsprocedure. Wij willen graag tot een oplossing voor
uw probleem komen zonder hiervoor een formele rechtszaak nodig te hebben. U gaat ermee
akkoord dat u voordat u een claim tegen de Licentiegever instelt, eerst zult proberen om het
Geschil op informele wijze op te lossen door contact op te nemen met
support@gocietysolutions.com. Wij zullen het Geschil op informele wijze proberen op te lossen
door per e-mail contact met u op te nemen. Indien een geschil niet binnen 15 dagen na de
voorlegging ervan is opgelost, mogen zowel u als de Licentiegever een formele procedure
aanhangig maken.
Artikel 15.2
Elk geschil en elke formele procedure in verband met deze Overeenkomst en
het onderwerp en/of de totstandkoming daarvan, het Privacybeleid en alle niet-contractuele
geschillen of claims zijn onderworpen aan, en worden uitgelegd naar, Nederlands recht. Een
dergelijk geschil is onderworpen aan de uitsluitende rechtsmacht van de rechter te Amsterdam.
Artikel 15.3
Ongeacht een andersluidende wettelijke bepaling of regeling geldt dat een claim
of rechtsvordering als gevolg van of in verband met uw gebruik van Applicatie(s) en
Gelicentieerde Content binnen (1) jaar na het ontstaan van die claim of rechtsvordering moet
worden ingediend, op straffe van verval van die claim of rechtsvordering.

XVI.

SOFTWARE EN HYPERLINKS VAN DERDEN
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Artikel 16.1 “Software van Derden” betekent de door een derde geleverde software en
bijbehorende materialen waarvoor een afzonderlijke licentieovereenkomst geldt tussen de
licentiegever van die software en de Eigenaar of Licentiegever. Software van Derden kan als
onderdeel van de Applicatie(s) aan u ter beschikking worden gesteld en wordt uitsluitend voor
de in deze Overeenkomst vermelde doeleinden ter beschikking gesteld. U mag de Software van
Derden niet gebruiken op een wijze die de diensten van de licentiegevers van die software
krachtens deze Overeenkomst ("Diensten van Derden") zou kunnen schaden, uitschakelen of
overbelasten of daaraan afbreuk zou kunnen doen. Ook mag u de Software van Derden niet
zodanig gebruiken dat dit aan het gebruik en genot van de Diensten van Derden door een
andere partij in de weg zou staan. Licentiegever behoudt zich het recht voor om de toegang tot
de Diensten van Derden zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook op te
schorten, te beperken of te beëindigen.
Artikel 16.2
De Applicatie(s) kan/kunnen links naar andere sites bevatten. De Licentiegever
heeft geen controle over dergelijke andere sites en de Licentiegever en de met haar gelieerde
ondernemingen en haar vertegenwoordigers geeft/geven geen enkele garantie met betrekking
tot de content, nauwkeurigheid, beveiliging of privacy van die sites. Het feit dat de Licentiegever
een link naar een site heeft geplaatst, vormt geen aanbeveling, autorisatie, sponsoring of
associatie van, met of voor die site of de Eigenaren of providers daarvan door de Licentiegever.
Aan het gebruik van op het internet gevonden informatie, software of producten zijn risico’s
verbonden en de Licentiegever waarschuwt u dat u zeker moet weten dat u deze risico’s begrijpt
voordat u iets op het internet opzoekt, gebruikt of koopt of daarop afgaat. U gaat ermee
akkoord dat u de Licentiegever of met haar gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers in
geen geval aansprakelijk zult stellen voor verlies of schade dat/die ontstaat doordat u gebruik
maakt van, of vertrouwt op, de op andere sites beschikbare content, goederen of diensten.
XVII.

GEEN CESSIE; GEEN OVERDRACHT.
Artikel 17.1
U verplicht zich om de Applicatie(s) of Gelicentieerde Content en/of deze
Overeenkomst niet aan een andere partij te zullen cederen of overdragen zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

XVIII.

GEEN WIJZIGINGEN; GEEN REVERSE-ENGINEERING.
Artikel 18.1
U verplicht zich om geen wijzigingen aan te brengen in de Applicatie(s) en deze
niet te zullen modificeren, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren; ook zult
u hiervan geen afgeleide werken maken of iemand met de uitvoering van dergelijke verboden
handelingen helpen.

XIX.

EIGENDOM
Artikel 19.1
U gaat ermee akkoord dat de Licentiegever eigenaar is van, en alle rechten bezit
op, de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content en alle daaropvolgende kopieën daarvan,
ongeacht de vorm of het medium. Verder behoudt de Licentiegever alle eigendom,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie(s) en
Gelicentieerde Content. De Applicatie(s) en Gelicentieerde Content zijn beschermd door wetten
inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendom en door internationale verdragen.
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XX.

LOOPTIJD EN OPZEGGING
Artikel 20.1
Deze licentie geldt voor onbepaalde tijd, tenzij i) de licentie eerder wordt
opgezegd zoals bedoeld in het hierna bepaalde, ii) wanneer de dienstverleningsovereenkomst
zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Gociety Solutions en waarbij Gociety Solutions
zich jegens U verbindt om toegang te verlenen tot de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content
tegen een maandelijkse vergoeding zoals in deze dienstverleningsovereenkomst is
gespecificeerd, wordt beëindigd, iii) wanneer gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht
zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Gociety Solutions en waarmee deze
Overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden, of iv) wanneer u na de proeftijd van een (1)
maand voor gebruikmaking van de Applicatie(s) en de Gelicentieerde Content zoals bedoeld in
de algemene voorwaarden van Gociety Solutions, niet de in deze algemene voorwaarden
bedoelde dienstverleningsovereenkomst afsluit.
Artikel 20.2
Uw licentie voor de Applicatie(s) en Gelicentieerde Content eindigt met
onmiddellijke ingang indien u een bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst niet naleeft,
uw eigen faillissement aanvraagt of er een curator voor u wordt benoemd of u onder bewind
wordt gesteld.
Artikel 20.3
Wanneer u in strijd handelt met deze Voorwaarden (met inbegrip van de
voorwaarden van het Privacybeleid), behouden wij ons het recht voor om uw account te
deactiveren en/of deze Overeenkomst op te zeggen, geheel naar eigen goeddunken, op elk
gewenst moment en zonder enige aansprakelijkheid jegens u. In geval van een dergelijke
opzegging kunnen wij uw Gebruikerscontent en andere op uw account betrekking hebbende
informatie verwijderen. U mag uw account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen
met support@gocietysolutions.com.
Artikel 20.4
In het geval van het opzeggen, annuleren of eindigen van deze Overeenkomst of
uw account, blijven de volgende artikelen uit deze Voorwaarden van kracht: V, X-XII, XIV en XXI.
Artikel 20.5
Alle in deze Overeenkomst opgenomen garantie-uitsluitingen en
aansprakelijkheidsbeperkingen duren na de beëindiging van deze Overeenkomst voort.

XXI.

INVOER-/UITVOERBEPERKINGEN.
Artikel 21.1
U verplicht zich om de Applicatie(s), de Gelicentieerde Content (of kopieën
daarvan) of producten die gebruik maken van de Applicatie(s) niet te zullen importeren of
exporteren in strijd met de van toepassing zijnde wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of
het land waarnaar u geïmporteerd of geëxporteerd hebt. U verplicht zich om de Licentiegever te
vrijwaren van aansprakelijkheid indien u in strijd met degelijke wet- of regelgeving handelt.

XXII.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
In Europa is de wederpartij met wie u de overeenkomst sluit Gociety Solutions B.V.; op deze
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en u onderwerpt zich voor de
tenuitvoerlegging van het in deze Overeenkomst bepaalde aan de persoonlijke rechtsmacht in
Nederland, zonder inachtneming van de beginselen van het Nederlandse internationale
privaatrecht. Elke uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechtsvordering moet aanhangig
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worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam en wij stemmen beiden in met de
persoonlijke rechtsmacht van deze rechter. Onverminderd het bovenstaande geldt dat de
Eigenaar ten overstaan van elke bevoegde rechter een rechtsvordering mag instellen om haar
Intellectuele Eigendomsrechten uit te oefenen en/of een inbreuk daarop te laten verbieden.
XXIII.

AFWIJZING VAN GARANTIES
Voor zover dit door het toepasselijke recht is toegestaan, leveren de Eigenaar en de
licentiegevers en leveranciers van de Eigenaar de Applicatie(s) “as is” (dat wil zeggen zoals
geleverd), en wel uitsluitend voor informatiedoeleinden, zonder enige garantie van de
volledigheid, nauwkeurigheid of tijdigheid van de met het gebruik van deze informatie
verkregen resultaten, en zonder enige expliciete of impliciete waarborg, met inbegrip van,
echter zonder beperkt te zijn tot, garanties ten aanzien van de werking, verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel.

XXIV.

AFSCHEIDBAARHEID
Artikel 24.1
Indien een bepaling uit deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of nietuitvoerbaar wordt geacht, heeft dit op geen enkele wijze invloed op of gevolgen voor de
geldigheid, rechtmatigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

XXV.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Artikel 25.1
U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst de volledige overeenkomst
tussen ons ten aanzien van het onderwerp ervan beschrijft.

XXVI.

ERKENNING
Artikel 26.1
Door enig onderdeel van deze Applicatie(s) te downloaden, installeren of
gebruiken en door op de knop te klikken die aangeeft dat u hiermee instemt (‘Ik ga akkoord’),
geeft u aan dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en ermee instemt dat u aan de
Voorwaarden ervan bent gebonden.

XXVII. OVERMACHT
Artikel 27.1
De Licentiegever is op grond hiervan niet aansprakelijk voor het niet of niet
tijdig nakomen van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, indien dat niet nakomen of niet
tijdig nakomen buiten haar macht ligt, met inbegrip van arbeidsgeschillen, civiele onrust, oorlog,
brand, overstromingen, slechte weersomstandigheden, overheidsregels of -controles, een
ongeval, overheidsbevoegdheden, stakingen en overmacht, in welk geval de Licentiegever
geëxcuseerd is van nakoming zolang de vertraging voortduurt en gedurende redelijke tijd
daarna.

NEEM BIJ VRAGEN OVER DEZE VOORWAARDEN A.U.B.
CONTACT MET ONS OP.
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support@gocietysolutions.com

☐ ‘Ik heb deze licentie-overeenkomst voor eindgebruikers gelezen en ik
ben akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.’
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