
Anemaat Engineering

SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DE 
SOFTWARE DOWNLOAD. DOOR DEZE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE 
GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE 
VOORWAARDEN.

LICENTIE

U mag
• de software per licentie op slechts één machine gebruiken.
• de software kopiëren om te dienen als back-up.
• de software en de licentie overdragen aan derden als deze derden 

akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen van deze 
overeenkomst. Indien u het programma overdraagt, dient u tegelijkertijd 
alle kopieën die niet overgedragen zijn, te vernietigen.

• de software niet dis-assembleren, de-compileren, wijzigen.
• de software niet verhuren noch leasen.
• de software niet ter beschikking stellen aan derden.
• de software of delen van deze software of features en functies van het 

software niet laten nabouwen in software van derden.

Zowel de licentie als de rechten op het gebruik van de software worden automatisch 
beëindigd indien u niet voldoet aan een van de voorwaarden. Bij beëindiging moet u 
onmiddellijk alle kopieën vernietigen.

BEPERKTE GARANTIE

Indien er problemen zijn met het downloaden van de software, zal Anemaat 
Engineering dit verhelpen.

Anemaat Engineering is in geen geval aansprakelijk voor de schade 
voortvloeiend uit het gebruik van het programma of van het onvermogen het 
programma te gebruiken, zelfs indien Anemaat Engineering op de hoogte is 
gesteld dat dergelijke schade zou kunnen voorkomen. De koper neemt zelf de 
gehele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de resultaten van de 
software.

U VERKLAART DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN HAAR 
BEGRIJPT, EN DAT U ZICH AKKOORD VERKLAART OM U AAN DE 
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE HOUDEN. U VERKLAART 
VOORTS DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE 
OVEREENKOMST IS TUSSEN ONS DIE ANDERE VOORSTELLEN OF EERDERE 
MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN EN ALLE ANDERE 
COMMUNICATIE TUSSEN ONS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP 
VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.


