
 

 

EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST 

BELANGRIJK—LEES ZORGVULDIG: Deze Eind-Gebruiker Licentie Overeenkomst (“EGLO”) is een wettelijke overeenkomst tussen 
“u” (een individu of een wettige entiteit) en Intergraph Corporation d/b/a de afdeling voor Hexagon Geospatial (“Hexagon”) voor 
Intergraph software product(en) (“SOFTWARE PRODUCT”) geleverd bij deze EGLO,  inclusief computer software, kopie van objectcode, 
en alle inhoud van de bestanden, disk(s), Cd-rom(s) of elk ander medium die bij deze EGLO wordt geleverd, alsook sjablonen, geprinte 
informatie, “online” of elektronische documentatie. Alle eventuele kopieën van het SOFTWARE PRODUCT en alle updates van het 
SOFTWARE PRODUCT worden u door Hexagon conform de voorwaarden van deze EGLO geleverd. Alle Software, inclusief maar niet 
beperkt tot open source componenten en/of upgrades, die  geassocieerd is met een afzonderlijke eindgebruiker licentieovereenkomst wordt 
bij u geregistreerd onder de voorwaarden van die licentieovereenkomst. Door het installeren, kopiëren, downloaden, openen of op een 
andere manier gebruik te maken van dit SOFTWARE PRODUCT, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze EGLO, die voorrang 
hebben op elk ander document en uw gebruik van het SOFTWARE PRODUCT zullen regelen, tenzij u en Hexagon een ondertekende 
licentieovereenkomst met Hexagon zijn overeengekomen, die specifiek van toepassing is op de licentie van het (de) betreffende SOFTWARE 
PRODUCT(en) voor een specifieke toepassing. In dat geval heeft de ondertekende licentieovereenkomst voorrang en zal het uw gebruik van 
het SOFTWARE PRODUCT regelen. U gaat akkoord dat deze EGLO op dezelfde wijze tegen u uitvoerbaar is als een geschreven contract 
dat door u werd ondertekend. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EGLO, bent u niet gemachtigd om dit SOFTWARE 
PRODUCT te downloaden, te installeren of te gebruiken. 

1.0 DEFINITIES.  Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de in deze EGLO met hoofdletter aangeduide begrippen de volgende 
betekenis: 

1.1 "Core" verwijst naar een fysieke processor van een computer die op de basisinstructies, die de computer besturen, kan reageren 
en deze kan uitvoeren. Een CPU (Central Processing Unit) kan een of meer cores bevatten en een bepaalde server kan meerdere CPU aansluitingen 
hebben, die elk meerdere Cores kunnen bevatten. 

1.2 "Desktop gebaseerd SOFTWARE PRODUCT"verwijst naar een op zich staande applicatie die lokaal wordt aangestuurd en 
geen netwerkverbinding nodig heeft om uitgevoerd te kunnen worden. 

1.3 "Installatiehandleiding" verwijst naar een computerbestand in Microsoft Word of een Adobe PDF document of een 
tekstbestand dat informatie bevat die een User nodig heeft om een SOFTWARE PRODUCT programma te installeren of te gebruiken. 

1.4 “Eerste Licentie” verwijst naar de licentie(s) van het SOFTWARE PRODUCT voor algemeen gebruik zoals toegestaan in deze 
EGLO. 

1.5  “Extra Licentie” verwijst naar de licentie(s) van het SOFTWARE PRODUCT dat beschikbaar wordt gemaakt door Hexagon en 
waarin SOFTWARE PRODUCTEN geselecteerd kunnen worden om de Eerste Licenties in speciale gevallen bij te werken. Elke Extra Licentie 
vereist een Eerste Licentie waarbij de voorwaarde van de Extra Licentie de voorwaarde van de Eerste Licentie niet mag overschrijden. 

1.6 “Systeem” verwijst naar een fysieke of operationele locatie waar het SOFTWARE PRODUCT is opgeslagen en op een 
individuele server wordt uitgevoerd of waar een individueel operationeel identificatienummer ("Site ID") door Hexagon is toegekend. 

1.7 “Update” verwijst naar elke gewijzigde versie, verbetering of patch van het SOFTWARE PRODUCT. 

1.8 “Upgrade” verwijst naar elke nieuwe release van het SOFTWARE PRODUCT die het resultaat is van een architectonische, 
grote of kleine verandering aan het SOFTWARE PRODUCT. Upgrades kunnen voorzien zijn van een afzonderlijke EGLO. De EGLO die bij de 
upgrade geleverd wordt, vervangt dan de EGLO of de ondertekende licentieovereenkomst die met vorige releases van het SOFTWARE PRODUCT 
werd geassocieerd. 

1.9 “Gebruiker” verwijst naar u of een bij u aangestelde medewerker. Een gebruiker kan ook een leverancier opnemen die tijdelijk 
het SOFTWARE PRODUCT wenst te gebruiken en zo diensten in uw naam kan aanbieden. 

1.10 "Webgebaseerd SOFTWARE PRODUCT" verwijst naar een op webdiensten gebaseerd SOFTWARE PRODUCT, dat voor de 
gebruikers alleen via het World Wide Web, Internet of intranet toegankelijk is. 

1.11 “XML Bestanden” verwijst naar de XML (Extensible Markup Language) bestanden die worden gegenereerd door het 
SOFTWARE PRODUCT, waar toepasbaar. 

1.12 “XSL Stijlbladen” verwijst naar de XSL (Extensible Stylesheet Language) presentatie van een groep XML bestanden die, 
wanneer opgenomen in het SOFTWARE PRODUCT, beschrijven hoe een deel van de groep wordt geconverteerd naar een XML (Extensible Markup 
Language) document. 

2.0 OMVANG VAN DE TOEGEKENDE LICENTIE. Mits u geen voorwaarde van deze EGLO schendt, verleent Hexagon u hierbij een 
beperkte, non-exclusieve licentie om het SOFTWARE PRODUCT te installeren en te gebruiken, enkel in objectcode, strikt genomen voor intern 
gebruik en in overeenstemming met deze EGLO. Deze licentie kan niet worden overgedragen, behalve als dit specifiek wordt vastgelegd in deze 
EGLO. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van het SOFTWARE PRODUCT om uw voorgenomen resultaten te behalen, en voor 
de installatie, het gebruik en de resultaten behaald uit dit SOFTWARE PRODUCT.  

2.1 Minimum Vereisten.  Het SOFTWARE PRODUCT vereist dat uw Systeem voldoet aan specifieke software, hardware en/of 
internetverbinding. De specifieke minimum software, hardware en/of internetverbinding verschillen per SOFTWARE PRODUCT en per type licentie 
en zijn verkrijgbaar op verzoek via Hexagon. 



 

 

2.2 Toegestane licentie en activering. Wanneer u een verbinding met internet maakt terwijl u het SOFTWAREPRODUCT gebruikt, 
neemt het SOFTWAREPRODUCT automatisch contact op met de licentieservers van Hexagon om de licentie te activeren en/of een 
geldigheidscontrole te verrichten om na te gaan of de licentie werd toegestaan en authentiek is en om de licentie met een bepaald apparaat in verband 
te brengen. Tijdens dit contact worden bepaalde gegevens overgedragen. Het is mogelijk dat er internet- of telefoonkosten worden aangerekend. 
Tijdens de activering en de geldigheidscontrole kan het SOFTWAREPRODUCT bepalen dat de licentie ongeldig of vervallen is. Als de licentie 
ongeldig of vervallen is, wordt mogelijk een bericht daarover weergegeven. Alhoewel er tijdens de activering en controle van de licentie geen 
persoonlijke informatie tussen u en Hexagon wordt overgedragen, geeft u door middel van uw gebruik van het SOFTWAREPRODUCT uw 
doorlopende toestemming om de noodzakelijke gegevens voor de activering en geldigheidscontrole van de licentie over te dragen. Tenzij anders 
bepaald door Hexagon, mag u het proces voor activering van de licentie niet overslaan; als u dit toch doet, wordt uw licentie ongeldig en schendt u 
dit EULA. 

2.3 Licentie Type en Modus.  SOFTWARE PRODUCTS worden geregistreerd als Eerste Licenties of Extra Licenties. Er zijn twee 
(2) types Eerste Licenties en zeven (7) types Extra Licenties, zoals hieronder beschreven. Een licentie (afhankelijk van het type) kan gebruikt worden 
in de Concurrent-Use (floating) modus of in de Node-locked modus. Het licentie type en modus van het SOFTWARE PRODUCT waar u op 
ingeschreven bent of verworven hebt zal beschreven worden (per afkorting) in de productbeschrijving op de prijsopgave of verpakking van het 
SOFTWARE PRODUCT, en zal worden geverifieerd door het Hexagon licentiesysteem als een elektronisch licentiebeheer tool opgenomen is in het 
SOFTWARE PRODUCT. Indien anders gespecifieerd, zal uw licentie type en modus een Node-Locked Eerste Licentie zijn. Elke licentie van het 
SOFTWARE PRODUCT valt onder de voorwaarden van deze EGLO. 

2.3.1 Eerste Licenties worden hieronder beschreven: 

(a) Concurrent-Use modus (CC) laat het inchecken en uitchecken toe van het totaal aantal beschikbare licenties van het SOFTWARE PRODUCT 
voor de gebruikers. U mag zoveel kopieën van het SOFTWARE PRODUCT gebruiken als u licenties heeft. Als het SOFTWARE PRODUCT 
ingesteld is om zonder verbinding te worden uitgevoerd, zoals in de installatiehandleiding staat, kan een gebruiker een licentie meenemen uit het 
systeem voor mobiel of thuisgebruik. Zo wordt het totaal aantal beschikbare licenties verminderd tot de licentie terug wordt ingeleverd in het 
systeem. Als het SOFTWARE PRODUCT niet is ingesteld om zonder verbinding te worden uitgevoerd, zal de mobiele of thuiscomputer een 
Node-Locked Licentie vereisen. Als het aantal toegestane gebruikers van het SOFTWARE PRODUCT het aantal toepasselijke licenties 
overschrijdt, en in afwezigheid van een licentiebeheer tool opgenomen in het SOFTWARE PRODUCT, dan dient u over een redelijk 
mechanisme of procedure te beschikken die waarborgt dat het aantal toegestane gebruikers van het SOFTWARE PRODUCT het aantal 
toegestane licenties niet overschrijdt. U gaat akkoord met het gebruik van licentie mechanismen, licentiebestanden, hardwaresleutels (dongels) en 
andere beveiligingsmiddelen in verband met het SOFTWARE PRODUCT en verklaart, dat u niet zult proberen dergelijke middelen te omzeilen, 
te onderwerpen aan reverse engineering of te kopiëren. 

(b)  Node-Locked modus (NL) laat toe dat één enkele kopie van het SOFTWARE PRODUCT wordt bewaard op de harde schijf en van daaruit 
uitgevoerd wordt op één toegewezen werkstation, of bij software voor handheld apparaten wordt uitgevoerd op één toegewezen handheld 
apparaat.  

2.3.2 Extra Licenties worden hieronder beschreven: 

(a) Back-up Licentie (BCK) is enkel bedoeld om een component op voorraad te nemen (cold standby) wanneer manuele omschakeling van het 
SOFTWARE PRODUCT naar de Extra Licentie vereist is, bijvoorbeeld in geval van het falen van de Eerste Licentie. 

(b) Developer Licentie (DEV) is een licentie van een webgeschikt SOFTWARE PRODUCT dat enkel wordt geleverd bij verbinding met de Eerste 
Licentie van zo’n SOFTWARE PRODUCT en met als doel het ontwikkelen en testen van uw website (enkel aangemaakt met het SOFTWARE 
PRODUCT). Developer Licenties mogen niet gebruikt worden voor productie doeleinden (i.e. een volledig operationele website). 

(c) Load Balancing Licentie (LOB) is een licentie van een webgeschikt SOFTWARE PRODUCT dat enkel gebruikt mag worden als een tweede of 
opeenvolgende licentie op een webcluster om zo de lading met de Eerste Licentie op meerdere servers die door één IP adres worden 
vertegenwoordigd in evenwicht te brengen. 

(d) Redundante Licentie (RDT) is enkel bedoeld voor een hersteloptie (hot standby) wanneer automatische omschakeling van het SOFTWARE 
PRODUCT naar de Extra Licentie vereist is, bijvoorbeeld in geval van het falen van de Eerste Licentie. 

(e) Testlicentie (TST) is enkel bedoeld om het product te testen. Hexagon laat echter ook toe dat een testlicentie wordt gebruikt om een no-cost 
training op testservers uit te voeren voor een maximumduur van dertig (30) dagen per jaar. 

(f) Training Licentie (TRN) is enkel bedoeld voor training doeleinden. 

(g) Tweede Licentie (SEC of TFB) wordt gegeven voor niet-productief gebruik voor training, ontwikkeling, testen, failover, backup, enz. Het aantal 
Tweede Licenties mag het aantal gekochte Eerste Licenties niet overschrijden. 

2.4 Updates en Upgrades.  Als  het SOFTWARE PRODUCT een update of upgrade is van een vorige versie van het SOFTWARE 
PRODUCT, dan moet u een geldige licentie bezitten van zo’n vorige versie om de update of upgrade te kunnen gebruiken. Het SOFTWARE 
PRODUCT en elke vorige versies mogen niet uitzonderlijk gebruikt worden of aan een derde worden overgedragen. Alle updates en upgrades 
worden voorzien van een licentie en zijn onderworpen aan alle algemene voorwaarden van de EGLO die bij de laatste versie van het SOFTWARE 
PRODUCT hoort. Als u een update of upgrade gebruikt, gaat u (i) akkoord met het vrijwillig verliezen van uw recht om elke vorige versie van dit 
SOFTWARE PRODUCT te gebruiken, behalve in de mate dat de vorige versie vereist is om de update of upgrade over te dragen, en (ii) erkent u en 
gaat u akkoord dat enige verplichting die Hexagon zou hebben om de vorige versie(s) van het SOFTWARE PRODUCT te ondersteunen zal eindigen 
wanneer de update beschikbaar is. Als een update wordt voorzien wordt u door Hexagon verzocht deze update meteen uit te voeren. Indien u dit niet 
doet, erkent u dat het SOFTWARE PRODUCT niet correct kan werken of dat u geen gebruik zal kunnen maken van alle beschikbare functies van het 
SOFTWARE PRODUCT. In dat geval, zal Hexagon niet aansprakelijk zijn voor extra kosten die u oploopt als gevolg van het niet installeren van de 
update.  



 

 

3.0 RECHTEN EN BEPERKINGEN. Gelieve specifieke uitzonderingen en extra voorwaarden voor GeoMedia Viewer software, Beta 
software, Evaluatie software, en Educationele software te zien aan het eind van deze EGLO. 

3.1 VOLGENDE ZIJN TOEGESTAAN VOOR UW LICENTIE: 

3.1.1 U bent gerechtigd om als back-up een kopie van de SOFTWARE PRODUCT media in voor de computer leesbare 
gegevens of geprinte vorm te maken. Hexagon behoudt eigendomsrechten van alle kopieën die aangemaakt worden door de gebruiker. U bent niet 
gerechtigd om de rechten over te dragen naar een back-up kopie, tenzij u alle rechten in het SOFTWARE PRODUCT en licentie overdraagt zoals 
vermeld in sectie 3.2.1. Elke andere verveelvoudiging van het SOFTWARE PRODUCT, elk gebruik van kopieën dat het aantal kopieën dat u 
bevoegd bent te gebruiken en betaald heeft, overschrijdt, en elke verspreiding van het SOFTWARE PRODUCT die deze EGLO niet uitdrukkelijk 
toestaat, vormt een schending van deze EGLO en van federale of toepasselijke heersende wetgeving. 

3.1.2 U bent gerechtigd om het SOFTWARE PRODUCT en licentie binnen uw bedrijf over te dragen, rekening houdend met 
het Hexagon software overdrachtbeleid voor Hexagon (“Hexagon Software Transfer Policy”) en de voorwaarden van deze EGLO. Het 
Hexagon software overdrachtbeleid wordt op verzoek door Hexagon Beschikbaar gesteld. Als u het SOFTWARE PRODUCT overdraagt, 
moet u terzelfder tijd alle kopieën, wijzigingen of samengevoegde delen, in elke vorm overdragen naar dezelfde groep, of moet u degene die 
niet worden overgedragen vernietigen. 

3.1.3 Voor een webgebaseerd SOFTWARE PRODUCT: 

(a) U bent gerechtigd om meerdere websites te hebben en meerdere webdiensten aan de gebruikers van uw client aan te bieden met één 
licentie. 

(b) U bent gerechtigd om webpagina plug-ins (e.g. ActiveX controls, Java applets en applicaties, Enhanced Compressed Wavelet (ECW)- plug 
ins) onder gebruikers te verdelen. 

(c) U bent gerechtigd om dit webgebaseerde SOFTWARE PRODUCT te installeren op meerdere computers binnen een cluster die dienst doet 
als enkelvoudige webserver, op voorwaarde dat u het toepasselijk aantal Load Balancing licenties of aantal cores hebt verworven van 
Hexagon en dat het totaal aantal ingezette mapservers of aantal cores het aantal licenties niet overschrijdt. 

(d) Tenzij anders vermeld in de installatiehandleiding, mag u enkel Java script bronbestanden kopiëren en verdelen om het output vector 
maptype en uw geassocieerde websites van het webgebaseerde SOFTWARE PRODUCT te ondersteunen. Derivaten mogen enkel worden 
aangemaakt voor intern gebruik. 

3.1.4 Tenzij anders vermeld in de installatiehandleiding, bent u voor SOFTWARE PRODUCTEN die XSL stijlbladen 
bevatten om XML bestanden voor te stellen enkel gerechtigd om de XSL stijlbladen en derivaten te gebruiken en dit voor de presentatie van XML 
bestanden en derivaten (gezamenlijk, "XML Producten") voor uw onderneming. U bent niet gerechtigd om de XSL stijlbladen of XML producten te 
verdelen op zelfstandige basis. XSL Stijlbladen mogen niet worden gebruikt voor de productie van smadelijk, lasterlijk, frauduleus, onzedelijk, 
obsceen of pornografisch materiaal of ander materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of op 
anderszins illegale wijze.  Alle XSL Stijlbladen die bij dit SOFTWARE PRODUCT worden geleverd zullen eigendom blijven van Hexagon. 

3.1.5 Tenzij anders vermeld in de installatiehandleiding, bent u gerechtigd om de API(s) te gebruiken om uw eigen 
uitbreidingen op de SOFTWARE PRODUCTEN te schrijven en de configuratie set up om het SOFTWARE PRODUCT te configureren bij 
SOFTWARE PRODUCTEN die worden geleverd met een Application Programming Interface ("API") en/of configuratie set up, maar enkel in de 
mate die is toegestaan door de API en/of configuratie set up. Aangezien Hexagon, door erin toe te stemmen dat u met gebruik van de API(s) uw eigen 
uitbreidingen mag schrijven of met gebruik van configuratie set up de software mag configureren, niet enig recht van zijn intellectuele eigendom 
(zoals dit begrip is omschreven in sectie 6.1.2) aan u overdraagt, gaat u er hierbij mee akkoord en erkent u dat Hexagon alle rechten ten aanzien van 
zijn SOFTWARE PRODUCT, API(s) en configuratie set up behoudt. Hexagon geeft geen garanties met betrekking tot dergelijke uitbreidingen en/of 
configuraties en zo ver als door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, verwerpen Hexagon en zijn leveranciers alle garanties, zowel 
uitdrukkelijk als impliciet, verwant aan dergelijke uitbreidingen en/of configuraties, inclusief maar niet beperkt tot, gesuggereerde handelsgaranties, 
geschiktheid voor een bepaald doeleinde, risicovol gebruik en niet-inbreuk. Uw gebruik van dergelijke uitbreidingen en/of configuraties gebeurt 
enkel op eigen risico, en u gaat hierbij akkoord om Hexagon en zijn leveranciers schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot dergelijke 
uitbreidingen en/of configuraties. 

3.1.6 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico, voor de back-up van alle systemen, software, toepassingen, en 
gegevens, en het correct gebruiken van het SOFTWARE PRODUCT. 

3.1.7 U moet te allen tijde alle copyright, patent en handelsmerk verwijzingen bewaren, reproduceren en opnemen in 
elke kopie, wijziging of deel van het SOFTWARE PRODUCT, inclusief en zonder beperking, wanneer geïnstalleerd, gebruikt, meegenomen, 
ingeleverd en/of samengevoegd in een ander programma 

3.2 VOLGENDE ZIJN VERBODEN VOOR UW LICENTIE: 

3.2.1 Het is u niet toegestaan het SOFTWARE PRODUCT te verkopen, te verhuren, in lease of in sublicentie te geven, of 
een kopie, wijziging of samengevoegd deel aan een andere onderneming of entiteit (i.e. overdracht binnen bedrijf) of persoon over te dragen. Elke 
niet geautoriseerde overdracht leidt meteen tot een automatische vernietiging van de licentie. 

3.2.2 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven het SOFTWARE PRODUCT te onderwerpen aan reverse-
engineering, decompileren of disassembleren. 

3.2.3 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om de technische beperkingen in dit SOFTWARE PRODUCT te 
omzeilen. 



 

 

3.2.4 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om het SOFTWARE PRODUCT te publiceren zodat anderen het 
kunnen kopiëren of gebruiken. 

3.2.5 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om dit SOFTWARE PRODUCT of elke kopie, wijziging of 
samengevoegd deel, op zijn geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken, over te dragen of een 
licentie op te nemen, zoals uitdrukkelijk vermeld in deze EGLO. 

3.2.6 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om de onderdelen van het SOFTWARE PRODUCT te 
hergebruiken met een ander software product dan waarvoor gelicentieerd voor gebruik op verschillende computers. Het SOFTWARE PRODUCT is 
gelicentieerd als enkelvoudig product. 

3.2.7 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om het licentie mechanisme in het SOFTWARE PRODUCT of 
het licentie beleid te ontduiken.  

3.2.8 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om het SOFTWARE PRODUCT te gebruiken of te bekijken 
voor doeleinden die concurrerend zijn met Hexagon. 

3.2.9 U mag niet zelf of anderen de toestemmingen geven om het SOFTWARE PRODUCT te gebruiken zoals uitdrukkelijk 
vermeld in deze EGLO. 

3.2.10 Voor een Node-Locked desktop gebaseerd SOFTWARE PRODUCT: 

(a) U mag het SOFTWARE PRODUCT niet voor webgebaseerde toepassingen gebruiken 

(b) Het SOFTWARE PRODUCT mag niet tegelijkertijd door meerdere gebruikers worden gebruikt op een enkel 
werkstation. 

3.2.11 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om de Developer Licentie te gebruiken voor productie 
doeleingen (i.e., een volledig operationele website). 

3.2.12 U mag niet zelf of aan anderen de toestemming geven om de resultaten van enige vergelijkende test (“benchmark test”) 
die u met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT verricht aan derden te openbaren. De Sample Data zijn gelicentieerd in samenwerking met het 
SOFTWARE PRODUCT en mogen niet worden verspreid, gelicentieerd, verkocht, overgedragen, gebruikt of op andere wijze worden aangewend in 
een productie zonder de vooraf schriftelijke toestemming  van Hexagon. 

3.2.13 Het SOFTWARE PRODUCT is niet honderd procent (100%) fouttolerant. Het SOFTWARE PRODUCT is niet 
bedoeld voor gebruik in een situatie waarin enige falen of fout van het SOFTWARE PRODUCT kan leiden tot de dood, persoonlijk letstel of ernstige 
schade aan personen, zaken of het milieu ("risicovol gebruik"). U bent niet gerechtigd om het SOFTWARE PRODUCT te gebruiken in een situatie 
van risicovol gebruik. Risicovol gebruik is STRIKT VERBODEN. Risicovol gebruik omvat, bijvoorbeeld: de bediening van een vliegtuig of andere 
middelen van massatransport, nucleaire of chemische faciliteiten en Klasse III medische apparaten. U gaat hierbij akkoord om het SOFTWARE 
PRODUCT niet te gebruiken in situaties van risicovol gebruik. 

3.2.14 Voor een webgebaseerd SOFTWARE PRODUCT: 

(a) U mag het webgebaseerde SOFTWARE PRODUCT zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexagon niet gebruiken om software 
als dienst of host te laten functioneren. 

(b)  U mag een Load Balancing License (LOB) van het webgebaseerde SOFTWARE PRODUCT niet los van de bijbehorende Eerste Licentie 
gebruiken. 

(c) U mag Eerste Licenties (en de daaraan toegewezen Load Balancing Licenties) die zijn besteld of geleverd onder een enkel serienummer (e.g. 
"productnaam – "WORKGROUP") niet voor andere entiteiten of organisaties, of op een ander fysiek geografisch adres gebruiken. 

(d) Core beperkingen voor het Hexagon APOLLO SOFTWARE PRODUCT: Licentievergoedingen en installatiebeperkingen voor Hexagon 
APOLLO SOFTWARE PRODUCTEN zijn gebaseerd op het aantal cores die zich in de server bevinden, waarop de Hexagon APOLLO 
SOFTWARE PRODUCTEN zijn geïnstalleerd. Voor elk product kan een licentie verstrekt worden ten behoeve van telkens vier (4) cores, tot 
een maximum van tweeëndertig (32) cores. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van het aantal cores in uw host server en het bestellen van 
het passende aantal core licenties. Elke licentie van een Hexagon APOLLO SOFTWARE PRODUCT mag op slechts één enkele server worden 
geïnstalleerd. Zo bent u door een 8-core licentie bijvoorbeeld niet gerechtigd om twee kopieën van een onderdeel elk op een 4-core server te 
installeren. In een virtuele omgeving van gegevensverwerking, waar hyper-threading, "virtuele machine" technologie of andere vergelijkbare 
technieken "virtuele processors" creëren, die niet per se corresponderen met de fysieke cores die zich in de server bevinden, hangen uw 
gebruiksrechten af van de verhouding tussen het aantal cores waarvoor u een licentie heeft, het aantal fysieke cores dat zich in de host server 
bevindt en het aantal processors dat in de virtuele omgeving het Hexagon APOLLO SOFTWARE PRODUCT ter beschikking staat, en wel als 
volgt: indien het aantal cores waarvoor u een licentie heeft gelijk is aan of hoger is dan het aantal fysieke cores dat zich in de host server 
bevindt, dan vormen de bijkomende virtuele processors, die zijn gecreëerd door middel van hyper-threading of door andere methoden waardoor 
een fysieke processor kan multitasken, geen schending van uw licentiebeperkingen. Indien u echter het Hexagon APOLLO SOFTWARE 
PRODUCT op een host server wilt installeren, waarin zich een hoger aantal fysieke cores bevindt dan het aantal cores waarvoor u een licentie 
heeft, mag u het Hexagon APOLLO SOFTWARE PRODUCT alleen binnen een "guest" virtuele machine gebruiken, waarin plaats is voor een 
maximum aantal processors, dat lager is dan of gelijk is aan het aantal cores waarvoor u een licentie heeft.  

 

3.3 Schadeloosstelling door u. U gaat akkoord om Hexagon schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke actie, claim, kost, 
uitgave en/of schade die voortkomt uit een breuk tussen u of een andere gebruiker van de beperkingen of verboden acties die vermeld staan in deze 
EGLO en Hexagon. 



 

 

4.0 VOORWAARDE. Deze EGLO is van kracht tot hij wordt teniet gedaan of tot uw software abonnement of leasing verloopt zonder 
vernieuwd te worden. Deze EGLO  kan beëindigd worden (a) door u,  door het originele SOFTWARE PRODUCT aan Hexagon terug te geven of 
door het SOFTWARE PRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën, wijzigingen en samengevoegde delen; (b) door Hexagon, bij schending 
van bepalingen door u of als u de betreffende licentie of abonnementsprijs niet kunt betalen; (c) indien u een Upgrade installeert die vergezeld is van 
een nieuwe licentieovereenkomst die betrekking heeft op de Upgrade van het SOFTWARE PRODUCT; of, (d) in het geval van een tijdelijke licentie, 
door het verlopen van de betreffende licentiebestanden.  U gaat akkoord met voorgaande beëindiging van deze EGLO of verstrijking van uw software 
abonnement om het SOFTWARE PRODUCT niet langer te gebruiken en permanent te vernietigen (en elke kopie, wijziging en samengevoegde delen 
van het SOFTWARE PRODUCT, en alle onderdelen van het SOFTWARE PRODUCT) en zult een dergelijke vernietiging schriftelijk aan Hexagon 
bevestigen. 

5.0 AUDIT.  Na een daartoe strekkende voorafgaande mededeling (dertig dagen voordien) is Hexagon, gerechtigd om gedurende werkdagen 
een audit uit te voeren en in dat kader uw gebruik van het SOFTWARE PRODUCT te controleren ten einde na te gaan of u aan de verplichtingen uit 
deze EGLO voldoet. Het recht om de audit uit te voeren is beperkt tot twee maal per kalenderjaar. Vóór de aanvang van een audit zal het personneel 
van Hexagon een redelijke vertrouwelijkheidovereenkomst ondertekenen die door u wordt voorzien. Tijdens de audit zal u het personeel van 
Hexagon onbeperkt toegang tot alle informatie en personeel verlenen De kosten van de audit zullen betaald worden door Hexagon behoudens de 
resultaten van de audit aantonen dat u achterstallige inschrijfgelden moet betalen aan Hexagon. In dat geval gaat u akkoord om Hexagon meteen deze 
inschrijfgelden aan de eerder afgesproken prijs voor de licentie van het SOFTWARE PRODUCT te betalen of betaalt u het software abonnement 
plus interest op deze achterstallige betalingen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum aan twee procent (2 %) per maand of het hoogste door wet 
bepaalde ratio, en gaat u verder akkoord om alle kosten te dragen die geassocieerd worden met de audit. 

6.0 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT. 

6.1 Eigendomsrecht.  

6.1.1 Software. ALLE SOFTWARE PRODUCTEN ZIJN EIGENDOM VAN HEXAGON EN EXTRA DERDE 
PARTIJEN, EN WORDEN BESCHERMD DOOR COPYRIGHT WETTEN EN INTERNATIONALE VERDRAGEN. DE TITEL VAN DE 
SOFTWARE PRODUCTEN EN ALLE KOPIEËN, WIJIZIGINGEN EN SAMENGEVOEGDE DELEN VAN EEN SOFTWAREPRODUCT 
ZULLEN TE ALLEN TIJDE EIGENDOM ZIJN VAN HEXAGON EN DERDE PARTIJEN. SOFTWARE PRODUCTEN hebben een licentie en 
worden niet verkocht, zoals vermeld in deze EGLO. Hexagon en extra derde partijen behouden elk recht, titel en belang in alle SOFTWARE 
PRODUCTEN, inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten in en voor elk SOFTWARE PRODUCT. Alle rechten die niet 
uitdrukkelijk aan u verleend worden in deze EGLO of in andere toepasselijke software licentieovereenkomsten of algemene voorwaarden van andere 
derde partijen worden toegewezen door Hexagon en die derde partijen. Er bestaat op basis hiervan geen recht op levering van de broncode, tenzij 
Hexagon hierin schriftelijk heeft toegestemd. Aanvullende informatie met betrekking tot patenten van Hexagon, inclusief een lijst met geregistreerde 
patenten die samenhangen met Intergraph SOFTWARE PRODUCTEN, is te vinden onder www.intergraph.com/patents. 

6.1.2 Intellectueel Eigendomsrecht. U erkent en gaat akkoord dat Hexagon en derde fabrikanten, waar toepasbaar, alle 
rechten bezitten van de handelsnamen in en van Hexagon en toepasbare derde fabrikanten, en dat er geen recht noch licentie aan u wordt verleend 
zoals vermeld in deze EGLO om deze handelsnamen te gebruiken. U begrijpt en erkent ook dat Hexagon en, in voorkomend geval, externe 
fabrikanten alle rechten en aanspraken op en alle belangen in alle intellectuele eigendom met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT bezitten, 
inclusief maar niet beperkt tot octrooien, handelsmerken, auteursrechten, uitvindingen (octrooieerbaar of niet), handelsgeheimen, concepten, ideeën, 
methoden, technieken, formules, algoritmen, logische ontwerpen, beeldschermen, schema’s en bron- en objectcodes van computerprogramma’s 

(hierna gezamenlijk “intellectuele eigendom” genoemd). Als u een klacht indient tegen Hexagon of een derde fabrikant over patenten waarop 
volgens u een inbreuk wordt gepleegd door het SOFTWARE PRODUCT, zal uw patent licentie van Hexagon en enige derde fabrikant(en) voor het 
SOFTWARE PRODUCT automatisch beëindigd worden. 

6.2 Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten. 

6.2.1 Rechtsmiddel van Hexagon. Als het SOFTWARE PRODUCT in de opinie van Hexagon, vermoedelijk of 
daadwerkelijk onderwerp wordt van een klacht of inbreuk op een behoorlijk uitgevaardigd V.S. Intellectueel Eigendom, mag Hexagon, naar eigen 
kost en uitgave (a) voor u het recht verschaffen om het SOFTWARE PRODUCT verder te gebruiken; (b) het SOFTWARE PRODUCT aanpassen 
om inbreuk te herstellen, met het behouden van dezelfde functie; (c) het SOFTWARE PRODUCT te vervangen met een SOFTWARE PRODUCT 
die geen inbreuk pleegt, maar met dezelfde functie; of (d) een tijdsevenredige terugbetaling aan u te doen voor het daadwerkelijk betaald bedrag aan 
Hexagon voor het SOFTWARE PRODUCT. 

6.2.2 Schadeloosstelling door u. Als een procedure (rechtszaak, klacht of actie) gebaseerd is (deels of volledig) op 
wijzigingen, verbeteringen of toevoegingen die door u of door een andere persoon of entiteit in uw naam gemaakt zijn, of uw gebruik van het 
SOFTWARE PRODUCT in combinatie met andere producten die niet werden geleverd door Hexagon, dan gaat u akkoord om elk recht, titel en 
belang van Hexagon in en voor het SOFTWARE PRODUCT te vrijwaren en verdedigen op eigen kosten, alsook de goodwill en reputatie van 
Hexagon alsof de klacht tegen u gericht is. U dient de door Hexagon opgelopen kosten ter verdediging, inclusief verschuldigde redelijke 
advocaatkosten en gerelateerde uitspraken tegen Hexagon terug te betalen. U zult zo'n verdediging  maken met door uw geselecteerde advocaten en 
Hexagon zal redelijk meewerken met deze advocaten op uw kosten. U zult de controle hebben over deze verdediging, maar u zult Hexagon toelaten 
om deel te nemen aan zijn eigen verdediging en u zult redelijk meewerken met Hexagon bij het treffen van een schikking van de klacht. Ondanks het 
voorgaande, mag Hexagon op elk moment beslissen om de verdediging van Hexagon over te nemen op kosten van Hexagon en zult u volledige 
medewerking geven om zo'n verdediging over te dragen aan Hexagon. 

6.3 VRIJWARINGSCLAUSULE VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSGARANTIES EN BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID. DE INTELLECTUELE EIGENDOMSGARANTIES VERMELD IN DEZE EGLO VERVANGEN ALLE ANDERE 
GARANTIES, EXPRESS OF GESUGGEREERD, MET BETREKKING TOT DE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM EN DEZE 
INTELLECTUELE EIGENDOMSGARANTIES VERTEGENWOORDIGEN SAMEN MET DE VERMELDE RECHTSMIDDELEN DE 
VOLLEDIGE EN TOTALE GARANTIEVERBINTENIS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HEXAGON MET BETREKKING TOT DE 



 

 

INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. DE INTELLECTUELE EIGENDOMSGARANTIES GEVEN U SPECIFIEKE LEGALE 
RECHTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VERSCHILLEN PER JURISDICTIE. ALS ENIG DEEL VAN DEZE 
VRIJWARINGSCLAUSULE VAN EXPRESS OF GESUGGEREERDE GARANTIES OF BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID ONGELDIG 
WORDT BEVONDEN, DAN ONTKENT HEXAGON EXPRESS OF GESUGGEREERDE GARANTIES EN BEPERKT HET ZIJN 
AANSPRAKELIJKHEID TOT HET MAXIMUM DAT VAN TOEPASSING IS BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET. ALS EEN 
GROTERE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID WORDT UITGESPROKEN VOLGENS DE TOEPASBARE WET IN DEZE 
OVEREENKOMST, DAN GEEFT HEXAGON EEN GARANTIE VOOR HET SOFTWARE PRODUCT EN IS HET AANSPRAKELIJK TOT 
HET MINIMUM VEREIST DOOR DEZE WET. 

7.0 BEPERKTE GARANTIES. 

7.1 Hexagon geeft u een garantie voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de verzendingsdatum dat het SOFTWARE 
PRODUCT geen defecten zal bevatten in materiaal en vakmanschap, op voorwaarde dat het SOFTWARE PRODUCT gebruikt wordt in normale 
omstandigheden en conform de algemene voorwaarden van deze EGLO. U gaat akkoord om Hexagon meteen op de hoogte te brengen van 
ongeautoriseerd gebruik, herstel of wijziging, of verkeerd gebruik van het SOFTWARE PRODUCT, alsook het melden van een vermoed defect in 
het SOFTWARE PRODUCT. 

7.2 Hexagon garandeert het recht om u deze licentie te verlenen. 

7.3 DE BOVENGENOEMDE GARANTIES VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPRESS OF GESUGGEREERD, 
EN VERTEGENWOORDIGEN DE VOLLEDIGE GARANTIEVERBINTENIS VAN HEXAGON. DE GARANTIES GEVEN U SPECIFIEKE 
LEGALE RECHTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VERSCHILLEN PER JURISDICTIE. ALS DIT GARANTIEONDERDEEL 
ZICH NIET AAN DE LOKALE WETTEN HOUDT, DAN IS DE MINIMUM GARANTIEVOORWAARDE IN UW LOKALE WET VAN 
TOEPASSING. 

8.0 VRIJWARINGSCLAUSULES. ALLE GARANTIES IN DEZE EGLO WORDEN ONGELDIG ALS EEN FALING VAN EEN 
GARANTIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTKOMT UIT ONGEAUTORISEERD GEBRUIK OF VERKEERD GEBRUIK 
VAN EEN ONDERDEEL MET GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEBRUIK VAN EEN ONDERDEEL MET GARANTIE BIJ 
ABNORMALE WERKOMSTANDIGHEDEN OF ONGEAUTORISEERDE WIJZIGING OF HERSTEL VAN EEN ONDERDEEL MET 
GARANTIE OF FALING OM EEN ONDERDEEL MET GARANTIE GOED TE ONDERHOUDEN MET UITZONDERING VAN DE REGEL 
DIE WORDT VERMELD IN DEZE EGLO, ONTKENNEN HEXAGON EN ZIJN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES TOT HET MAXIMUM 
TOEGESTAAN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, ZOWEL EXPRESS ALS GESUGGEREERD, MET BETREKKING TOT HET 
SOFTWARE PRODUCT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GESUGGEREERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, 
DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR PARTICULIER GEBRUIK, RISICOVOL GEBRUIK EN NIET-INBREUK. HEXAGON 
GARANDEERT NIET DAT ELK SOFTWARE PRODUCT AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, EN HEXAGON ZAL ONDER GEEN BEDING 
GARANDEREN DAT ELK SOFTWARE PRODUCT ONAFGEBROKEN OF ZONDER FOUT ZAL FUNCTIONEREN HET SOFTWARE 
PRODUCT WORDT GELEVERD "AS IS". U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO OM HET SOFTWARE PRODUCT TE GEBRUIKEN. ALS 
EEN DEEL UIT DEZE VRIJWARINGSCLAUSULE VAN EXPRESS OF GESUGGEREERDE GARANTIES ONGELDIG WORDT 
VERKLAARD, DAN ONTKENT HEXAGON EXPRESS OF GESUGGEREERDE GARANTIES TOT HET MAXIMUM TOESTAAN BINNEN 
DE BEPERKINGEN VAN DE WET. ALS EEN GROTERE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID WORDT UITGESPROKEN VOLGENS 
DE TOEPASBARE WET IN DEZE OVEREENKOMST, DAN GEEFT HEXAGON EEN GARANTIE VOOR HET SOFTWARE PRODUCT EN 
IS HET AANSPRAKELIJK TOT HET MINIMUM VEREIST DOOR DEZE WET.  

9.0 BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN HET SOFTWARE 
PRODUCT. TOT HET MAXIMUM TOEGESTAAN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, ZAL HEXAGON OF ZIJN 
LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE SPECIALE, TOEVALLIGE, ONRECHTSTREEKSE, STRAFBARE 
OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK OF PRODUCTIE, VERLIES VAN 
INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, ONDERBREKING VAN 
BEDRIJFSACTIVITEIT, KLACHTEN VAN DERDE PARTIJEN OF ANDERE MATERIËLE SCHADE) DIE VOORTKOMT UIT DEZE 
OVEREENKOMST EN/OF GEBRUIK VAN DIT SOFTWARE PRODUCT OF HET ONVERMOGEN HET SOFTWARE PRODUCT TE 
GEBRUIKEN, ZELFS ALS HEXAGON WERD INGELICHT OVER ZO'N SCHADE. HEXAGON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK 
ZIJN VOOR EEN KLACHT, SCHADE, OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET HET 
DOWNLOADEN, BEKIJKEN, GEBRUIKEN, KOPIËREN, VERSPREIDEN OF VRIJGEVEN VAN SAMPLE DATA, INCLUSIEF, MAAR 
NIET BEPERKT TOT, ELKE KLACHT, AANSPRAKELIJKHEID OF RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE 
OF STRAFBARE SCHADE, OF VERLIES OF AANTASTING VAN GEGEVENS OF HET GEBRUIK OF ANDERE OMGANG MET DE 
SAMPLE DATA.  DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HEXAGON DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET DEZE EGLO 
ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR U AAN HEXAGON WORDT BETAALD VOOR HET SOFTWARE PRODUCT 
OF HET SOFTWARE ABONNEMENT DAT IN GEBRUIK IS OP HET MOMENT VAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE LEIDT TOT 
KLACHTEN. TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE TOEPASBAARE WET, ZAL U GEEN KLACHT DIE VOORTKOMT UIT HET 
VERWIJZEN NAAR DEZE EGLO INDIENEN MEER DAN EEN (1)  JAAR NA DE INITIELE GEBEURTENIS DIE TOT DE OORZAAK VAN 
DEZE ACTIE LEIDDE. OMDAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET 
TOELATEN, IS HET MOGELIJK DAT HET BOVENGENOEMDE NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN EEN DEEL UIT DEZE 
SECTIE ONGELDIG WORDT VERKLAARD, DAN BEPERKT HEXAGON ZIJN AANSPRAKELIJKHEID TOT HET MAXIMUM 
TOEGESTAAN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET. 

9.1 Als het SOFTWARE PRODUCT niet voldoet aan de garanties in deze EGLO, zal de volledige aansprakelijkheid van Hexagon 
en uw exclusieve rechtsmiddelen, onder absolute discretie vallen van Hexagon, u kunt dan rekenen op ofwel (i) de wijziging, herstel of vervanging 
van het SOFTWARE PRODUCT; of (ii) beëindiging van deze EGLO en een tijdsevenredige terugbetaling van het betaalde bedrag aan Hexagon voor 
het SOFTWARE PRODUCT en dit voor de periode dat het SOFTWARE PRODUCT niet voldeed aan de garanties in deze EGLO. Op alle 
vervangingen, updates en/of upgrades die tijdens de originele garantieperiode hebben plaatsgevonden, wordt slechts garantie verleend voor de 



 

 

restduur van de originele garantieperiode. Zolang Hexagon een van de bovengenoemde vergoedingsmogelijkheden uitvoert, wordt er niet vanuit 
gegaan, dat deze beperkte vergoedingsmogelijkheid zijn wezenlijk doel niet heeft vervuld. 

9.2 Hexagon handelt in naam van zijn leveranciers bij het ontkennen, uitsluiten en/of beperken van verbintenissen, garanties en 
aansprakelijkheid zoals vermeld in deze EGLO, maar in geen andere gevallen en voor geen andere doeleinden. 

10.0 BEPERKINGEN. 

10.1 Beperkte rechten van de overheid van de Verenigde Staten:  Als het SOFTWARE PRODUCT (inclusief updates, upgrades, 
documentatie of technische gegevens bijhorend aan het SOFTWARE PRODUCT)  rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gelicentieerd, aangekocht, 
geabonneerd of verworven  door of namens een agentschap of eenheid van de overheid van de Verenigde Staten, dan is hoofdstuk 10.1 ook van 
toepassing. 

10.1.1 Voor civiele agentschappen: De ontwikkeling van het SOFTWARE PRODUCT is uitsluitend gefinancierd met 
particuliere middelen, is "beperkte computer software" en is ingediend met beperkte rechten in overeenstemming met de Federal Acquisition 
Regulations (FAR) paragraaf 52.227-19 (a) tot (d) (Commerciële Computer Software - Beperkte Rechten) 

10.1.2 Voor het Ministerie van Defensie: De ontwikkeling van het SOFTWARE PRODUCT is uitsluitend gefinancierd met 
particuliere middelen, is "beperkte computer software" en is ingediend met beperkte rechten in overeenstemming met de Defense Federal Acquisition 
Regulations (DFARS) DFARS 227.7202-3 (Rechten in commerciële computer software of documentatie van commerciële computer software) 

10.1.3 Opgelet: Dit SOFTWARE PRODUCT is "Commerciële Computersoftware" zoals beschreven in DFARS 252.227-7014 
(rechten in niet-commerciële computersoftware) en FAR 12.212 (Computersoftware), die "technische gegevens" bevat zoals beschreven in DFARS 
252.227-7015 (Technische gegevens). Elk gebruik en elke wijziging, kopie, verspreiding, prestatie, weergave of publicatie van deze "Commerciële 
Computersoftware" zal strikt voldoen aan de standaard commerciële licentie van de fabrikant, die bijgevoegd en opgenomen is in het regerend 
Regeer contract. Hexagon en eventueel toepasbare derde fabrikant(en) van software zijn hier de fabrikant. Dit SOFTWARE PRODUCT werd niet 
gepubliceerd en alle rechten zijn voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. 

10.1.4 Aan de overheid voorbehouden rechten: De in het SOFTWARE PRODUCT opgenomen MrSID technologie werd 
gedeeltelijk ontwikkeld door een project aan de Los Alamos National Laboratory, opgericht door de overheid van de V.S., contractueel geregeld door 
de Universiteit van Californië (de "Universiteit") en valt onder een exclusieve commerciële licentie van LizardTech. Inc. Het wordt gebruikt met 
behulp van een door LizardTech verleende licentie. MrSID technologie wordt beschermd door het U.S. Patent No. 5.710.835. Buitenlandse patenten 
zijn aangevraagd. De VS-overheid en de Universiteit hebben rechten in de MrSID technologie voorbehouden, inclusief maar niet beperkt tot het 
volgende: (a) de VS-overheid heeft een niet-exclusieve, niet overdraagbare, onherroepelijke en betaalde licentie om voor of namens de Verenigde 
Staten wereldwijd uitvindingen die vallen onder U.S. Patent No. 5.710.835 te gebruiken of gebruikt te hebben en heeft andere rechten conform 35 
U.S.C § 200-212 en toepasselijke heersende regelgeving; (b) als de rechten van LizardTech in de MrSID technologie tijdens de duur van deze EGLO 
worden beëindigd, mag u het SOFTWARE PRODUCT blijven gebruiken. Enige voorziening van deze licentie die daartoe in redelijkheid geschikt is, 
beschermt dan de universiteit en de VS-overheid; en (c) de universiteit is niet verplicht enige know-how, technische assistentie of technische 
gegevens te verschaffen aan gebruikers van de MrSID technologie en geeft geen garantie of is niet aansprakelijk voor de validiteit van U.S. Patent 
5.710.835, en evenmin voor de omstandigheid dat de MrSID technologie eventueel enig patent of ander eigendomsrecht schendt. Voor verdere 
informatie over deze voorzieningen kunt u contact opnemen met LizardTech, 1008 Western Ave., Suite 200, Seatle, WA 98104. 

10.2 Export Restrictions. Dit SOFTWARE PRODUCT, inclusief technische gegevens bijhorend aan dit SOFTWARE PRODUCT 
vallen onder de toepasselijke wetten, beperkingen en regels voor export van de Verenigde Staten, inclusief maar niet beperkt tot de U.S. Export 
Administrations Act. Afwijken van de wetten van de Verenigde Staten is verboden. Het is niet toegestaan dit SOFTWARE PRODUCT, inclusief 
technische gegevens bijhorend aan dit SOFTWARE PRODUCT en elke afleiding van dit SOFTWARE PRODUCT rechtstreeks of onrechtstreeks 
(inclusief via toegang op afstand) te exporteren, of hernieuwde export ervan toe te staan, onder de volgende omstandigheden: 

10.2.1 Naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim-regio van Oekraïne of een staatsburger van deze landen of gebieden. 

10.2.2. Naar een persoon of entiteit die opgenomen is in de lijst met ongewenste personen van de regering in de Verenigde 
Staten, inclusief, maar niet beperkt tot, United States Department of Commerce Denied Persons, entiteiten, en ongecontroleerde lijsten, 
(www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), the United States Department of Treasury Specially Designated Nationals List 
(www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/), en de United States Department of State Debarred List 
(http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html). 

10.2.3. Naar een entiteit waarvan u weet of vermoedt dat het kan gebruikt worden voor het ontwerpen, ontwikkelen, 
produceren of gebruiken van raketten, chemische, biologische of nucleaire wapens, of andere onbeveiligde of gevoelige nucleaire doeleinden. 

10.2.4. Naar een entiteit waarvan u weet of vermoedt dat het SOFTWARE PRODUCT illegaal opnieuw zal verzonden worden. 

Als het geleverde SOFTWARE PRODUCT onder ITAR-controle valt, dan werd vastgesteld dat dit SOFTWARE PRODUCT een defensieartikel is 
voor de "U.S. International Traffic in Arms Regulations" (ITAR) (Regulering rond Internationale Wapenhandel). Het uitvoeren van dit SOFTWARE 
PRODUCT uit de Verenigde Staten moet worden gedekt door een licentie die uitgevaardigd werd door het "Directorate of  Defense Trade Controls" 
(DDTC) (Directoraat voor Defensie Handelscontrole) van het "U.S. Department of State" (Ministerie van Buitenlandse Zaken)of door een licentie 
van ITAR vrijstelling. Dit SOFTWARE PRODUCT mag niet opnieuw worden verkocht, verspreid, of worden overgedragen naar een land of 
eindgebruiker, of gebruikt worden in elk land of door een eindgebruiker verschillend van deze geautoriseerd door de bestaande licentie van ITAR 
vrijstelling. Volgens de voorwaarden van deze EGLO, mag dit SOFTWARE PRODUCT gebruikt worden in andere landen of door andere 
eindgebruikers als dit vooraf schriftelijk werd goedgekeurd of DDTC is verworven. 

U gaat akkoord om Hexagon te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke actie, klacht, kost, uitgave en/of schade die voortkomt uit een breuk 
tussen Hexagon en u of een andere gebruiker van de uitvoerbeperkingen die vermeld staan in deze EGLO. Als u vragen hebt over het uitvoeren of 



 

 

opnieuw uitvoeren van dit SOFTWARE PRODUCT of over ITAR beperkingen, kunt u zich richten tot Hexagon's Export Compliance Department op 
305 Intergraph Way, Madison, Alabama, United States 35758 of op exportcompliance@intergraph.com.   

10.3. Territoriale Beperking. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk toegestaan door Hexagon, is het gebruik van het SOFTWARE 
PRODUCT buiten het land van de licentie strikt verboden. 

10.4 Vertrouwelijkheid. U begrijpt dat Hexagon informatie en gegevens bezit, inclusief, zonder beperking, intellectueel eigendom, 
dat werd ontwikkeld, gecreëerd of ontdekt door Hexagon, of die bekend werd voor of werd aangereikt aan Hexagon, die commerciële waarde hebben 
in de dagelijkse handel van Hexagon ("vertrouwelijke informatie"). Hexagon beschouwt die vertrouwelijke informatie als gepatenteerd en 
vertrouwelijk. U gaat akkoord om de vertrouwelijke informatie en gegevens van Hexagon als gepatenteerd en vertrouwelijk te behandelen, in elke 
vorm, en op dezelfde manier als u eigen gepatenteerde en vertrouwelijke informatie en gegevens, en te voldoen aan alle licentievereisten, copyright, 
patent, handelsmerk en wetten op handelsgeheim als die betrekking hebben tot de vertrouwelijke informatie van Hexagon of andere informatie of 
gegevens van Hexagon. 

11.0 ALGEMEEN. 

11.1 Totale Overeenkomst. U erkent dat u deze EGLO heeft gelezen, ze begrijpt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden 
ervan. U gaat verder akkoord dat deze EGLO de complete en exclusieve verklaring van de overeenkomst is tussen u en Hexagon met betrekking tot 
deze EGLO en dat deze EGLO elk vorig voorstel of eerdere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, en elke andere vorm van communicatie tussen 
u en Hexagon met betrekking tot deze EGLO vervangt. Deze EGLO kan enkel worden gewijzigd als beide u en Hexagon het schriftelijk 
ondertekenen; op voorwaarde dat bepaalde Hexagon SOFTWARE PRODUCTEN en upgrades vallen onder de aanvullende, of afwijkende, al naar 
gelang, algemene voorwaarden van een EGLO Addendum of afzonderlijke EGLO die wordt geleverd met het bijhorende SOFTWARE PRODUCT 
of de bijbehorende upgrade. Elke reproductie van deze EGLO die gemaakt werd met betrouwbare middelen (bijvoorbeeld, geprint, gekopieerd of 
gefaxt) zal beschouw worden als origineel. 

11.2 Scheidbaarheid. Wanneer mogelijk, zal elk onderdeel van deze EGLO beschouwd worden als  efficiënt en geldig in de mate die 
wettelijk is toegestaan. Echter, als een onderdeel van deze EGLO verboden of ongeldig wordt verklaard in de mate die wettelijk is toegestaan, zal 
zo'n onderdeel ondoeltreffend zijn in de mate dat zo'n verbod of ongeldigheid zonder de rest van zo'n onderdeel of de resterende onderdelen van deze 
EGLO te ontkrachten. 

11.3 Koppen in de overeenkomst. De koppen in deze EGLO zijn uitsluitend bedoeld voor het leesgemak en zijn niet van invloed op 
de betekenis of interpretatie van deze EGLO of een hoofdstuk of onderdeel in deze EGLO. 

11.4 Annulering en afstand. Elke falen van één van de partijen om de uitvoering van deze EGLO af te dwingen, zal niet resulteren in 
een annulering van, of het recht van die partij aantasten om gebruik te maken van rechtsmiddelen die het zou kunnen hebben voor elke latere inbreuk 
op de voorwaarden van deze EGLO. 

11.5 Notificaties. Elke notificatie of andere communicatie vereist of toegestaan in deze EGLO zal schriftelijk gebeuren en ofwel 
persoonlijk worden afgeleverd of verstuurd per email, fax, 24-uursservice, express koerier, of gecertificeerde of geregistreerde post, gefrankeerde 
post, met ontvangstbevestiging. Een persoonlijk afgeleverde notificatie zal als "gegeven" worden beschouwd, en dit enkel als het schriftelijk werd 
erkend door de persoon aan wie het werd gegeven. Een notificatie die werd verstuurd per email of fax zal als "gegeven" worden beschouwd bij 
overdracht, op voorwaarde dat de verzender een schriftelijke bevestiging ontvangt van de begunstigde dat de overdracht ontvangen werd. Een 
notificatie die werd verstuurd per 24-uursservice of express koerier zal als "gegeven" worden beschouwd vierentwintig (24) uur na verzending. Een 
notificatie die werd verzonden als gecertificeerde of geregistreerde post zal als "gegeven" worden beschouwd achtenveertig (48) uur na verzending. 
Als een tijdsperiode in deze EGLO ingaat bij de levering van de notificatie aan één of meerdere partijen, zal de tijdsperiode enkel geldig ingaan als 
alle vereiste notificaties als "gegeven" worden beschouwd. Het adres voor het verzenden van notificaties is Hexagon Geospatial 305 Intergraph Way, 
Madison, Alabama 35758, Attn: Legal Department, 256-730-2333. 

11.6 Cessie. Geen partij heeft het recht zijn rechten toe te wijzen noch zijn verplichtingen over te dragen van deze EGLO zonder de 
vooraf schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van Hexagon dat zijn rechten en verplichtingen van deze EGLO mag 
toewijzen, zonder uw toestemming aan (i) een entiteit die alle of delen van de activa verwerft van Hexagon of van de Hexagon afdeling die een 
product of dienst verleent met betrekking tot deze EGLO; (ii) een entiteit die alle of bepaalde producten of productiemiddelen verwerft van deze 
EGLO; of (iii) dochteronderneming, filiaal of opvolger in een samensmelting of overname van Hexagon. Elke poging van u om het SOFTWARE 
PRODUCT te sublicentiëren, de licentie toe te wijzen of over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze EGLO, is ongeldig en beëindigt 
meteen de licentie. 

11.7 Andere Hexagon software producten. Als u andere Hexagon software producten bezit of gebruikt, gelieve dan deze EGLO en 
alle andere algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, omwille van mogelijke verschillen in de algemene voorwaarden. 

11.8 Beperkte Relatie. De relatie tussen u en Hexagon is dezelfde als tussen zelfstandige leveranciers en u noch uw gemachtigden 
hebben de machtiging om Hexagon te binden. 

11.9 Toepasselijk Recht; Rechtsgebied en Jurisdictie. Deze EGLO zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in 
overeenkomst met de wetten van de staat Alabama en zal als "aanvaard" worden beschouwd in Madison, Alabama, Verenigde Staten. Uzelf en 
Hexagon gaan akkoord dat juridische stappen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortkomen uit deze EGLO zullen worden onderzocht in het 
"Circuit Court for Madison County", Alabama, Verenigde Staten of het "United States District Court for the Northern District of Alabama, Afdeling 
Noordoost". U en Hexagon gaan akkoord onder de jurisdictie van dit rechtsgebied te vallen, en gaan akkoord dat het rechtsgebied in deze 
gerechtshoven correct is voor zo'n juridische stappen of rechtsvervolgingen. Deze EGLO mag niet beoordeeld worden onder het conflict van 
rechtsregels van een jurisdictie in het VN-verdrag voor contracten bij internationale verkoop van handelswaren, waarvan de toepassing uitdrukkelijk 
niet is inbegrepen 

11.10 AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. HEXAGON EN U DOEN HIERBIJ ELK AFSTAND, TOT 
HET MAXIMUM TOEGESTAAN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, VAN ELK RECHT DAT ELK VAN HEN MAG HEBBEN OP 



 

 

EEN RECHTSZAAK MET JURY VOOR ELKE LEGALE RECHTSVERVOLGING DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS 
VOORTKOMT UIT DEZE EGLO. ZOWEL HEXAGON ALS UZELF (I) VERZEKEREN DAT GEEN AFGEVAARDIGDE, GEMACHTIGDE 
OF ADVOCAAT VAN EEN ANDERE PARTIJ UIDRUKKELIJK OF OP EEN ANDERE MANIER HEEFT VERKLAARD DAT ZO'N ANDERE 
PARTIJ NIET, IN GEVAL VAN EEN PROCES, DE VOORGAANDE AFSTANDSVERKLARING ZOU WILLEN TOEPASSEN; EN (II) 
ERKENNEN DAT ZOWEL HEXAGON ALS UZELF WERDEN GEÎNDUCEERD TOT HET AANVAARDEN VAN DEZE EGLO DOOR, 
ONDER ANDERE, DE WEDERZIJDSE AFSTANDSVERKLARINGEN EN CERTIFICATEN IN DEZE AFSTAND VAN HET RECHT OP 
JURYRECHTSPRAAK 

11.11 Wettelijke Schadevergoeding; Cumulatieve Rechtsmiddelen. U erkent en gaat akkoord dat een inbreuk op deze EGLO door u 
een onherstelbare schade kan toebrengen aan Hexagon waarvoor schadevergoedingen moeilijk te vorderen zijn of een ontoereikend rechtsmiddel 
blijken. U gaat akkoord dat Hexagon het recht heeft, bovenop zijn andere rechten en rechtsmiddelen om een wettelijke schadevergoeding te eisen en 
te verkrijgen voor elke inbreuk op deze EGLO door u, en u doet uitdrukkelijk afstand van elk bezwaar aan Hexagon dat een gepast rechtsmiddel 
heeft met betrekking tot zo'n inbreuk. De rechten en rechtsmiddelen vermeld in deze EGLO zijn cumulatief en eensluidend en mogen apart, 
achtereenvolgend of samen worden nagestreefd. 

11.12 Honoraria en andere kosten. In geval van legale rechtsvervolgingen die voortkomen uit deze EGLO, zal de overwinnende partij 
bij zo'n actie het recht hebben op een beloning van zijn redelijke honoraria en kosten voor alle legale rechtsvervolgingen, inclusief voor alle 
rechtszaken en alle zaken in beroep. 

11.13 Taal. De originele taal van deze EGLO is het Engels. Als u een vertaling van deze EGLO in een andere taal hebt ontvangen, 
werd deze enkel voor u leesgemak voorzien. 

11.14 GEBRUIK BUITEN DE VERENIGDE STATEN. Als u gesitueerd bent buiten de Verenigde Staten, dan worden de 
bepalingen van dit hoofdstuk ook toegepast: (i) Les parties en présence confirment leur volonté que cette convention de même que tous les 
documents y compris tout avis qui s’y rattachent, soient redigés en langue anglaise.(Vertaling: "De partijen bevestigen dat deze overeenkomst en alle 
bijhorende documentatie in de Engelse taal zijn opgesteld."); en (ii) U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten in uw jurisdictie 
die een impact kunnen hebben op het invoeren, uitvoeren of gebruiken van het SOFTWARE PRODUCT, en u verklaart dat u alle reguleringen of 
registratieprocedures hebt nageleefd die door de toepasbare wet vereist zijn om deze EGLO volledig ten uitvoer te kunnen leggen. 

11.15 Overleving. De bepalingen van deze EGLO die uitgevoerd worden na verstrijking of beëindiging van deze EGLO zullen nog 
steeds ten uitvoer gelegd kunnen ondanks vernoemde verstrijking of beëindiging. 

 



 

 

HEXAGON LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS  
ADDENDUM VOOR BEPAALDE PRODUCTEN 

Dit addendum is op u van toepassing indien het “SOFTWAREPRODUCT” een product is dat ook gebruik maakt van de hieronder vermelde 
producten. Dit addendum (“addendum ”) beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT door de licentiehouder, indien 
van toepassing, en dit ter aanvulling van de voorwaarden van de LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (hierna “EULA” 
genoemd) die aan de licentiehouder bij aankoop werd verschaft. Dit addendum is alleen van toepassing als u een van de hieronder vermelde 
producten gebruikt door of via Hexagon. In zoverre ze niet in strijd zijn met dit addendum, blijven alle voorwaarden van de EULA van toepassing op 
het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT. Bij strijdigheid tussen de voorwaarden van de EULA en dit addendum prevaleert dit addendum over de 
EULA. U kunt de EULA raadplegen op: https://www.hexagongeospatial.com/legal/standardeula  
 
1.0. Geospatial Desktop Program.  Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als het “SOFTWAREPRODUCT” dat specifieke pakket van applicaties 

is dat bekend staat als het “Geospatial Desktop Program.”  
1.1. Definities. 

1.1.1. “Ingangsdatum” betekent de leveringsdatum van de licentiecode(s) aan de licentiehouder, of een latere datum als vermeld 
in de offerte.  

1.1.2. “Bestaande producten” - Intergraph softwareproducten die de klant reeds in zijn/haar bezit had voordat deze 
overeenkomst werd aangegaan en die een doublure vormen met een of meerdere onderdelen van de Geospatial Desktop, 
die het onderwerp is van dit addendum. 

1.1.3. “Licentiecode” betekent de unieke code die Hexagon aan de licentiehouder levert voor het gebruik van het 
SOFTWAREPRODUCT tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

1.1.4. “Licentiehouder” betekent een persoon of enkele rechtspersoon die door Hexagon gemachtigd is om het 
SOFTWAREPRODUCT te gebruiken conform de EULA en dit addendum. 

1.1.5. “Offerte” betekent een prijsopgave voor de licentie van de gelicentieerde software die door Hexagon of een daartoe 
gemachtigde partner van Hexagon aan de licentiehouder werd verstrekt, alsook de bijhorende onderhouds- en 
ondersteunende diensten, zoals beschreven in deze overeenkomst. 

1.2. Licentieverlening.  Alleen indien u geen voorwaarden van de EULA of dit addendum schendt, verleent Hexagon u hierbij een 
beperkte, niet-exclusieve licentie voor het installeren en gebruiken van het SOFTWAREPRODUCT, maar alleen in de vorm van een 
objectcode, en uitsluitend voor uw intern gebruik en geheel conform de EULA en dit addendum. De licentie is niet overdraagbaar, 
tenzij dit uitdrukkelijk werd vermeld in de EULA. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van het 
SOFTWAREPRODUCT om de door u beoogde resultaten te behalen, en voor de installatie, het gebruik en de resultaten van het 
SOFTWAREPRODUCT. 

1.2.1. Licentietype en -modus: Het SOFTWAREPRODUCT waarvoor er conform dit addendum een licentie wordt verleend, zal 
overeenkomstig Artikel 2.2.1(a) van de EULA gelden voor gelijktijdige gebruikers (CC). 

1.3. Termijn.  Dit addendum en de rechten die dit addendum en de EULA aan de licentiehouder verlenen, treden in werking op de 
ingangsdatum en blijven van kracht voor een periode van twaalf (12) maanden. Deze overeenkomst kan verlengd worden conform 
onderstaand artikel 2.1. Bij de verlenging van deze overeenkomst zullen er jaarlijks nieuwe licentiecodes en/of installatiemedia 
worden verstrekt. 

Ongeveer dertig (30) dagen voor het einde van de licentietermijn kan Hexagon de licentiehouder een verlengingsofferte 
sturen  voor de verlenging van de licentie(s) gedurende de volgende abonnementsperiode tegen de prijzen vermeld in de 
verlengingsofferte. Als de licentie(s) op het einde van de termijn niet worden verlengd, dan erkent de licentiehouder dat 
alle rechten en licenties verleend onder deze EULA en dit addendum zullen eindigen bij het verstrijken van de in 
bovenstaand artikel 1.3 beschreven termijn. 

1.4. Bestaande producten van de klant.  Alle bestaande Hexagon-producten in het bezit van de klant maken geen deel uit van deze 
overeenkomst. 

1.4.1. Alle bestaande producten moeten onderworpen zijn aan een aparte onderhoudsovereenkomst met Hexagon. De klant 
kan ervoor kiezen de onderhoudsovereenkomst voor bestaande producten niet te verlengen, maar alleen bij het 
verstrijken van de termijn van een onderhoudsovereenkomst die betrekking heeft op bestaande producten. De 
vroegtijdige beëindiging van een onderhoudsovereenkomst voor bestaande producten is niet toegestaan onder dit 
addendum. 

2.0. Geospatial SDK. Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als het “SOFTWAREPRODUCT” Geospatial Portal SDK is. 
2.1. Licentiebeperkingen voor Sencha-producten. U mag de Sencha-producten niet in standalone vorm verdelen. U mag geen 

licentierechten, advies-, trainings- of andere diensten leveren bij de standalone functionaliteit van de Sencha-producten. U mag derden 
niet toelaten de Sencha-producten op autonome basis te ontwikkelen of gebruiken. Kopieën van de Sencha-producten worden 
gelicentieerd en niet verkocht. Het is u niet toegestaan: (a) de Sencha-producten te wijzigen of derden hiervoor toestemming te geven 
of hiertoe aan te zetten;  (b) de Sencha-producten te verhuren, te leasen of te verkopen aan derden of hen op een andere manier 
tijdelijke toegang hiertoe te verlenen; (c) de Sencha-producten te gebruiken op een manier die bijdraagt aan de ontwikkeling, 
marketing of verkoop van een product dat de Sencha-producten mogelijk concurrentie kan aandoen; (d) verklaringen of mededelingen 
in verband met de auteurs- of andere eigendomsrechten die in de Sencha-producten vervat zitten te wijzigen, verwijderen of 
onleesbaar te maken; (e) de Sencha-producten te verdelen, behalve voor zover bepaald in deze overeenkomst; (f) anderen toe te staan 
een van de voorgaande dingen te doen of hen daarbij te helpen. U verklaart dat u de broncode van de Sencha-producten niet zult 
analyseren, decompileren, demonteren of op een andere manier zult proberen te achterhalen. U mag slechts een enkele kopie maken 
van de Sencha-producten voor back-updoeleinden. 

2.2. Gebruiksbeperkingen. U mag de Geospatial Portal SDK en Sencha-producten slechts gebruiken in combinatie met de Geospatial 
Portal. Voor alle duidelijkheid, in dit addendum betekent “u” een individuele persoon. Per licentie mag slechts één persoon de 
Geospatial Portal SDK gebruiken. U bent de enige gemachtigde gebruiker van deze gelicentieerde kopie van de Geospatial Portal 
SDK en u mag niemand anders toestaan om de Geospatial Portal SDK te gebruiken. 



 

 

3.0. Remote Content Management.  Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als het “SOFTWAREPRODUCT” Remote Content Management is en 
gebruik maakt van DotNetZip Library. 

3.1. “Bijdrager” betekent elke persoon die zijn/haar bijdrage onder deze licentie distribueert.  
3.2. Als u een octrooivordering instelt tegen een bijdrager in verband met octrooien die volgens u geschonden worden door de software, 

dan komt er automatisch een einde aan uw octrooilicentie voor de software van deze bijdrager.  
4.0. IMAGINE GeoPDF PUBLISHER.  Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als het “SOFTWAREPRODUCT” de IMAGINE GeoPDF 

PUBLISHER is. 
4.1. Afwijzing van garanties. Onverminderd andersluidende bepalingen in dit document, wordt er geen garantie gegeven met betrekking 

tot de prestaties van IMAGINE GeoPDF PUBLISHER. Omwille van de duidelijkheid wordt IMAGINE GeoPDF PUBLISHER 
geleverd in de staat waarin het zich bevindt. 

4.2. Beperking van aansprakelijkheid. Hexagon, zijn licentiegevers of leveranciers zijn niet aansprakelijk voor vorderingen met betrekking 
tot of voortvloeiend uit IMAGINE GeoPDF PUBLISHER, in welke vorm dan ook, in verband met uw gebruik van IMAGINE 
GeoPDF PUBLISHER. 

4.3. Acceptatie. Als u IMAGINE GeoPDF PUBLISHER installeert, wordt u geacht dit programma te hebben aanvaard. 
4.4. Gebruiksbeperkingen. U mag de GeoPDF PUBLISHER alleen gebruiken binnen uw bedrijf en u mag IMAGINE GeoPDF 

PUBLISHER niet gebruiken voor het omzetten van andere bestanden dan GeoPDF-bestanden. 
5.0. Technologie van Euclideon.  Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als het SOFTWAREPRODUCT APOLLO, ERDAS IMAGINE, Geospatial 

Portal of GeoMedia WebMap is. In de eindproducten van deze SOFTWAREPRODUCTEN zit technologie van Euclideon ingebouwd en de 
intellectuele eigendomsrechten van dergelijke technologie van derden blijven bij Euclideon. Door het installeren en gebruiken van deze 
SOFTWAREPRODUCTEN, verklaart u dat u de software van Euclideon niet zult wijzigen, reverse engineeren, demonteren of decompileren en 
dat u geen kennisgevingen van octrooimeldingen, handelsmerken, auteursrechten of handelsnamen zult verwijderen, onleesbaar maken of 
wijzigen. 

6.0.  mTransformer.  mTransformer van myVR Software AS wordt geleverd samen met de producten Hexagon Geospatial Provider Suite en 
Platform Suite. mTransformer mag geïnstalleerd worden op om het even welke machine en gebruikt worden binnen elke organisatie die een 
geldige licentie heeft voor om het even welk product van de Provider Suite of de Platform Suite. 

7.0. EXTRA VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE SOFTWARE PRODUCTEN. 

7.1. GeoMedia Viewer Software - Extra Voorwaarden. De softwarelicentie voor GeoMedia Viewer laat toe om kopieën te bewaren op 
de harde schijf en ze uit te voeren op één of meerdere werkstations. De GeoMedia Viewer software mag vrij worden gekopieerd, 
overgedragen of uitgeleend worden binnen en buiten uw onderneming. 

7.2. Beta Software - Extra Voorwaarden. Als het SOFTWARE PRODUCT dat bij deze EGLO werd geleverd een pre-commerciële 
release of beta software ("Beta Software") is, dan zijn de volgende extra voorwaarden van toepassing. Als deze bepaling in strijd is 
met andere algemene voorwaarden in deze EGLO, zal dit hoofdstuk vervangen worden met andere algemene voorwaarden die van 
toepassing zijn op Beta Software, maar enkel in die mate nodig is om het conflict op te lossen. U zult alle informatie met betrekking 
tot de Beta Software en uw gebruik en evaluatie van die informatie en de Beta Software (samen, "Beta Software Informatie") in 
vertrouwen en met dezelfde graad van zorg houden waarmee u uw eigen gelijkaardige vertrouwelijke informatie behandelt, maar in 
geen geval zult u minder dan een redelijke graad va zorg hanteren; en u zult niet, zonder de vooraf schriftelijke toestemming van 
Hexagon, die Beta Software Informatie onthullen aan een persoon of entiteit voor gelijk welke reden of gelijk wanneer; op 
voorwaarde, dat het duidelijk is dat u Beta Software Informatie wel mag onthullen aan uw afgevaardigden die deze informatie nodig 
hebben om deel te nemen aan de voorgestelde evaluatie en test ("Beta testen") van de Beta software, maar enkel als, vóór die 
onthulling de afgevaardigde op de hoogte werd gesteld van de algemene voorwaarden van deze EGLO. U zult geen Beta Software 
Informatie gebruiken voor een andere reden of doeleinde dan nodig is voor het Beta testen. U gaat akkoord om de Beta Software 
Informatie niet te gebruiken of op te nemen in een arbeidsproces of product. U erkent dat de Beta Software een pre-release, betaversie 
is en het finaal product van Hexagon niet vertegenwoordigt, en dat het bugs, fouten of andere problemen kan bevatten die 
systeemstoring en gegevensverlies kunnen veroorzaken. DE BETA SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS-IS", EN HEXAGON 
ONTHOUDT ZICH VAN ENIGE GARRANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERBINTENISSEN AAN U. U mag de Beta 
Software enkel gebruiken om het te evalueren en te testen en niet voor algemeen productiegebruik. U erkent dat Hexagon niet 
heeft beloofd of gegarandeerd dat de Beta Software of een deel daarvan in de toekomst beschikbaar gemaakt zal worden, Hexagon 
heeft geen express of gesuggereerde verbintenis aan u om de Beta Software beschikbaar te stellen en Hexagon heeft het recht om geen 
product te lanceren dat gelijkaardig of compatibel is met de Beta Software. Bijgevolg erkent u dat elk onderzoek of ontwikkeling die u 
uitvoert met betrekking tot de Beta Software of elk product die geassocieerd wordt met de Beta Software volledig gebeurd op eigen 
risico. Gedurende de geldigheid van deze EGLO, kan Hexagon u vragen om feedback te geven over het Beta testen, inclusief het 
vermelden van bugs of fouten. Bij het ontvangen van een latere nog niet vrijgegeven versie van de Beta Software of van een 
commerciële versie van het SOFTWARE PRODUCT, gaat u akkoord om alle eerdere Beta Software binnen de dertig (30) dagen na 
voltooiing van het Beta testen terug te sturen of te vernietigen als deze datum eerder valt dan de datum van de eerste commerciële 
verzending van de openbaar vrijgegeven commerciële software. 

7.3. Evaluatie Software - Extra Voorwaarden. Als het SOFTWARE PRODUCT dat werd geleverd bij deze EGLO specifiek voorzien is 
voor evaluatie doeleinden ("Evaluatie Software", dan is het volgende hoofdstuk van toepassing tot het tijdstip waarop u een licentie 
aankoopt van de volledige verkoopversie van het SOFTWARE PRODUCT. Als een bepaling in dit hoofdstuk in strijd is met andere 
algemene voorwaarden in deze EGLO, zal dit hoofdstuk vervangen worden met andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn 
op Beta Software, maar enkel in die mate nodig is om het conflict op te lossen. U mag de Beta Software enkel gebruiken om het te 
evalueren en te testen en niet voor algemeen productiegebruik. U erkent dat de Evaluatie Software beperkt kan functioneren en/of 
slechts voor een beperkte tijd kan functioneren. Hexagon geeft een licentie voor de Evaluatie Software op "AS-IS" basis, enkel om uw 
evaluatie te doen helpen in uw keuze tot aankopen. Als de Evaluatie Software een timeout versie is, dan zal het programma de 
werking ervan stopzetten na een bepaalde tijdsperiode na installatie (De "Time Out Datum"). Op die Time Out Datum, zal de Evalutie 
Software licentie niet meer functioneren en zult u het SOFTWARE PRODUCT niet langer kunnen gebruiken, behoudens u een 



 

 

licentie aankoopt voor de volledige verkoopversie van het SOFTWARE PRODUCT. U erkent dat die Evaluatie Software zal 
ophouden te functioneren op de Time Out Datum en overeenkomstig, zal alle toegang tot bestanden of output die werden aangemaakt 
met die Evaluatie Software of een product dat wordt geassocieerd met die Evaluatie Software volledig op eigen risico gebeuren. 

7.4. Educationeel Software Product - Extra Voorwaarden. Als het SOFTWARE PRODUCT dat werd geleverd bij deze EGLO een 
Educationeel Software Product is (als ofwel een prijs is betaald voor het SOFTWARE PRODUCT, of als het SOFTWARE 
PRODUCT verkregen is via uw deelname aan een Hexagon programma voor educationele of onderzoeksinstellingen, of verkregen is 
door een studiebeurs van Hexagon), bent u niet gerechtigd om het SOFTWARE PRODUCT te gebruiken behoudens u voldoet aan de 
eisen in uw jurisdictie als Educationeel Eindgebruiker. U mag het Educationeel Software Product enkel gebruiken voor 
educationele en onderzoeksdoeleinden. Het commercieel en algemeen gebruik van Educationele Software Producten is strikt 
verboden. Extra voorwaarden, evenals de definitie van een Educationeel Eindgebruiker, zijn vastgelegd in het Education Beleid van 
Hexagon en is beschikbaar op uw verzoek. 
 

7.5. ImageStation en Geospatial SDI Software – Aanvullende voorwaarden. Enkele SOFTWARE PRODUCTEN die verwant zijn met 
de ImageStation en Geospatial SDI producten, bevatten een of meer dynamic link libraries (DLLs), die tenminste gedeeltelijk werden 
vervaardigd met een open source code die valt onder de Code Project Open License (CPOL) 1.02, die u kunt vinden onder 
http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx. Door deze SOFTWARE PRODUCTEN te installeren en te gebruiken gaat u ermee 
akkoord, dat de voorwaarden van de CPOL licentie van toepassing zijn op de gedeeltes van dergelijke DLLs die vervaardigd zijn met 
een onder de CPOL licentie vallende open source code. 

 
7.6. ECW Browser Plug in – Aanvullende voorwaarden. Het Enhanced Compression Wavelet (ECW) browser plug-in SOFTWARE 

PRODUCT ("Browser Plug-in") is ontworpen om te gebruiken als browser plug-in waarmee in Internet Explorer, Google Chrome en 
Mozilla Firefox browsers (de "Browsers") beelden kunnen worden bekeken die zijn gemaakt met behulp van de ECW image 
technologie. Browsers zijn niet bij de Browser Plug-in inbegrepen. U mag kopieën van de Browser Plug-in maken of installeren 
zoveel als u nodig heeft, als plug-ins voor rechtsgeldig gelicentieerde Browsers op computers die u in eigendom heeft of beheert. 
Indien u een geldige licentie heeft voor het gebruik van het Hexagon Enhanced Compression Wavelet (ECWP) server SOFTWARE 
PRODUCT ("ECWP Server Software") mag u ook kopieën van de Browser Plug-in verstrekken aan anderen die u toegang tot beelden 
op uw ECWP server wilt geven, vooropgesteld dat u deze EGLO bij de verstrekte kopieën zult bijvoegen. Alle kopieën van de 
Browser Plug-in die volgens het vorenomschrevene zijn toegestaan, worden als "geautoriseerde kopieën" beschouwd. U mag de 
Browser Plug-in alleen installeren en gebruiken om de Browsers in staat te stellen beelden te tonen die werden gemaakt met de ECW 
image technologie en toegankelijk zijn via uw gelicentieerde ECWP Server Software. De Browser Plug-in licentie wordt alleen 
verstrekt voor commerciële, bestuurlijke, educatieve en onderzoeksdoeleinden en deze licentie wordt niet verstrekt noch mag deze 
worden gebruikt voor persoonlijke, familiaire of huishoudelijke doeleinden. 

8.0. AAIC en RINAV - is van toepassing wanneer het “SOFTWARE PRODUCT” gebruik maakt van AAIC of RINAV producten. 
8.1. Beperkingen t.a.v. het gebruik. De licentie mag niet meer dan één enkele licentie van AAIC of RINAV gebruiken voor meer dan vier 

(4) parallelle processen.  Indien Licentiehouder de AAIC of RINAV processen op meer dan 4 cores wenst uit te voeren dan dienen 
additionele licenties aangeschaft te worden. 
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HEXAGON END-USER LICENSE AGREEMENT 
ADDENDUM FOR ORACLE CONTENT 

This Addendum (“Addendum”) is applicable to you in the event that you have obtained the following software products 
(“SOFTWARE PRODUCTS”) from Hexagon that deliver content licensed from Oracle Corporation (“Oracle Content”):  
ERDAS APOLLO, ERDAS IMAGINE, Geospatial Portal, and GeoMedia WebMap.  If applicable, this Addendum sets forth 
the terms of your use of the SOFTWARE PRODUCT in addition to the terms of the END-USER LICENSE AGREEMENT 
(“EULA”) provided to you at the time of purchase.  This Addendum shall only apply to you if you use any of the 
SOFTWARE PRODUCTS identified above by or through Hexagon.  To the extent not inconsistent with this Addendum, all 
terms of the EULA shall apply to the use of the SOFTWARE PRODUCTS. In the event of a conflict of terms between the 
EULA, any other EULA Addendum, and this Addendum, this Addendum shall take precedence over the EULA and any 
other EULA Addendum regarding the subject hereof. The EULA may be found at: 
https://sgisupport.intergraph.com/infocenter/index?page=support_policies.   
 
This Addendum has two sections.  SECTION A addresses the licensing for the following Oracle components delivered 
with all of the SOFTWARE PRODUCTS identified above: Client, Instant Client, and ODP.NET Driver (“Oracle 
Components”).  SECTION B addresses the licensing of certain Java SE Platform Products, including Java Platform 
Standard Edition Development Kit (JDK), delivered with ERDAS APOLLO only. 
 
SECTION A 
 
Hexagon provides the Oracle Components subject to a restricted license and licenses them to you strictly for your internal 
use with the SOFTWARE PRODUCTS listed above, and strictly in accordance with this Addendum.  The EULA shall 
govern your use of the SOFTWARE PRODUCTS.  This Addendum Section A addresses additional license rights and 
restrictions specific to the Oracle Components delivered as part of the SOFTWARE PRODUCTS.   
 
The following additional terms and conditions shall apply to the Oracle Components licensed hereunder: 

1. Use of the Oracle Components is limited to the legal entity that executes or otherwise accepts this Addendum in 
accordance with the terms and conditions governing acceptance set forth in the EULA. 

2. Use of the Oracle Components is restricted to running the SOFTWARE PRODUCTS for your business 
operations.   

3. You are prohibited from assigning, giving, or transferring the Oracle Components or any interest in them to 
another individual or entity (in the event you grant a security interest in the Oracle Components, the secured party 
has no right to use or transfer the Oracle Components). 

4. You are prohibited from (a) the removal or modification of any Oracle Components’ markings or any notice of 
Oracle’s or its licensors’ proprietary rights; (b) making the Oracle Components available in any manner to any 
third party for use in the third party’s business operations; and (c) title of the Oracle Components passing to you 
or any other party. 

5. You are prohibited from reverse engineering (unless required by law for interoperability), disassembly or 
decompilation of the Oracle Components and from duplication of the Oracle Components except for a sufficient 
number of copies of each Oracle Component for your licensed use and one copy of each Oracle Component’s 
media. 

6. Hexagon disclaims, to the extent permitted by applicable law, Oracle’s liability for any damages, whether direct, 
indirect, incidental, special, punitive, or consequential, arising from the use of the Oracle Components. 

7. Upon termination of the EULA and this Addendum, you are required to discontinue use and to destroy or return to 
Hexagon all copies of the Oracle Components and documentation. 

8. You are prohibited from publication of any results of benchmark tests run on the Oracle Components. 
9. You are required to comply fully with all relevant export laws and regulations of the United States and other 

applicable export and import laws to assure that neither the Oracle Components, nor any direct product thereof, 
are exported, directly or indirectly, in violation of applicable laws. 

10. Oracle shall not be required to perform any obligation or incur any liability under this Addendum. 
11. Hexagon shall be permitted to audit your use of the Oracle Components, and Hexagon shall be permitted to 

assign to Oracle Hexagon’s right to audit your use of the Oracle Components . 
12. Oracle shall be a third party beneficiary of this Addendum. 
13. The Uniform Computer Information Transactions Act shall not apply to this Addendum. 
14. THE ORACLE COMPONENTS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. HEXAGON 

AND ORACLE FURTHER DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL HEXAGON OR ORACLE BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS 
OF PROFITS, REVENUE, DATA OR DATA USE, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN 



 

 

AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, EVEN IF HEAXGON OR ORACLE HAVE BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. HEXAGON AND ORACLE’S ENTIRE LIABILITY FOR DAMAGES 
HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED ONE THOUSAND DOLLARS (U.S. $1,000). 

15. Oracle’s technical support organization will not provide technical support, phone support, or updates to you for the 
Oracle Components. 

16. You may terminate this Addendum by destroying all copies of the Oracle Components. Hexagon has the right to 
terminate your right to use the Oracle Components if you fail to comply with any of the terms of this Addendum, in 
which case you shall destroy all copies of the Oracle Components. 

17. The relationship between us is that of licensee/licensor. Neither party will represent that it has any authority to 
assume or create any obligation, express or implied, on behalf of the other party, nor to represent the other party 
as agent, employee, franchisee, or in any other capacity. Nothing in this Addendum shall be construed to limit 
either party's right to independently develop or distribute software that is functionally similar to the other party's 
products, so long as proprietary information of the other party is not included in such software. 

18. "Open Source" software is software available without charge for use, modification and distribution is often 
licensed under terms that require the user to make the user's modifications to the Open Source software or any 
software that the user 'combines' with the Open Source software freely available in source code form. If you use 
Open Source software in conjunction with the Oracle Components, you must ensure that your use does not: (i) 
create, or purport to create, obligations of Hexagon or Oracle with respect to the Oracle Components; or (ii) grant, 
or purport to grant, to any third party any rights to or immunities under Oracle’s intellectual property or proprietary 
rights in the Oracle Components. For example, you may not develop a software program using an Oracle 
Component and an Open Source program where such use results in a program file(s) that contains code from 
both the Oracle Component and the Open Source program (including without limitation libraries) if the Open 
Source program is licensed under a license that requires any "modifications" be made freely available. You also 
may not combine the Oracle Components with programs licensed under the GNU General Public License ("GPL") 
in any manner that could cause, or could be interpreted or asserted to cause, the Oracle Components or any 
modifications thereto to become subject to the terms of the GPL. 

 
SECTION B 
 
Hexagon provides the Java SE Platform Products, including Java Platform Standard Edition Development Kit (JDK), 
delivered with ERDAS APOLLO subject to only the following Oracle Binary Code License Agreement. 
 
 
Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX 
 
ORACLE AMERICA, INC. ("ORACLE"), FOR AND ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUBSIDIARIES AND 
AFFILIATES UNDER COMMON CONTROL, IS WILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU ONLY UPON 
THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS BINARY CODE LICENSE 
AGREEMENT AND SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS (COLLECTIVELY "AGREEMENT"). PLEASE READ THE 
AGREEMENT CAREFULLY. BY SELECTING THE "ACCEPT LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) 
BUTTON AND/OR BY USING THE SOFTWARE YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THE TERMS AND 
AGREE TO THEM. IF YOU ARE AGREEING TO THESE TERMS ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL 
ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO BIND THE LEGAL ENTITY TO THESE 
TERMS. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, OR IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE TERMS, 
THEN SELECT THE "DECLINE LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) BUTTON AND YOU MUST NOT 
USE THE SOFTWARE ON THIS SITE OR ANY OTHER MEDIA ON WHICH THE SOFTWARE IS CONTAINED. 
 
1. DEFINITIONS. "Software" means the software identified above in binary form that you selected for download, 
install or use (in the version You selected for download, install or use) from Oracle or its authorized licensees, any 
other machine readable materials (including, but not limited to, libraries, source files, header files, and data files), any 
updates or error corrections provided by Oracle, and any user manuals, programming guides and other 
documentation provided to you by Oracle under this Agreement. "General Purpose Desktop Computers and Servers" 
means computers, including desktop and laptop computers, or servers, used for general computing functions under 
end user control (such as but not specifically limited to email, general purpose Internet browsing, and office suite 
productivity tools). The use of Software in systems and solutions that provide dedicated functionality (other than as 
mentioned above) or designed for use in embedded or function-specific software applications, for example but not 
limited to: Software embedded in or bundled with industrial control systems, wireless mobile telephones, wireless 
handheld devices, kiosks, TV/STB, Blu-ray Disc devices, telematics and network control switching equipment, printers 
and storage management systems, and other related systems are excluded from this definition and not licensed under 
this Agreement. "Programs" means (a) Java technology applets and applications intended to run on the Java 



 

 

Platform, Standard Edition platform on Java-enabled General Purpose Desktop Computers and Servers; and (b) 
JavaFX technology applications intended to run on the JavaFX Runtime on JavaFX-enabled General Purpose 
Desktop Computers and Servers. “Commercial Features” means those features identified in Table 1-1 (Commercial 
Features In Java SE Product Editions) of the Java SE documentation accessible at 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html. “README File” means the README file 
for the Software accessible at http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html. 
2. LICENSE TO USE. Subject to the terms and conditions of this Agreement including, but not limited to, the Java 
Technology Restrictions of the Supplemental License Terms, Oracle grants you a non-exclusive, non-transferable, 
limited license without license fees to reproduce and use internally the Software complete and unmodified for the sole 
purpose of running Programs. THE LICENSE SET FORTH IN THIS SECTION 2 DOES NOT EXTEND TO THE 
COMMERCIAL FEATURES. YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO THE COMMERCIAL FEATURES 
ARE AS SET FORTH IN THE SUPPLEMENTAL TERMS ALONG WITH ADDITIONAL LICENSES FOR 
DEVELOPERS AND PUBLISHERS. 
3. RESTRICTIONS. Software is copyrighted. Title to Software and all associated intellectual property rights is retained 
by Oracle and/or its licensors. Unless enforcement is prohibited by applicable law, you may not modify, decompile, or 
reverse engineer Software. You acknowledge that the Software is developed for general use in a variety of 
information management applications; it is not developed or intended for use in any inherently dangerous 
applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use the Software in dangerous 
applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures 
to ensure its safe use. Oracle disclaims any express or implied warranty of fitness for such uses. No right, title or 
interest in or to any trademark, service mark, logo or trade name of Oracle or its licensors is granted under this 
Agreement. Additional restrictions for developers and/or publishers licenses are set forth in the Supplemental License 
Terms. 
4. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. 
ORACLE FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
OR NONINFRINGEMENT. 
5. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL ORACLE BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVENUE, 
DATA OR DATA USE, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR 
TORT, EVEN IF ORACLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ORACLE'S ENTIRE 
LIABILITY FOR DAMAGES HEREUNDER SHALL IN NO EVENT EXCEED ONE THOUSAND DOLLARS (U.S. 
$1,000). 
6. TERMINATION. This Agreement is effective until terminated. You may terminate this Agreement at any time by 
destroying all copies of Software. This Agreement will terminate immediately without notice from Oracle if you fail to 
comply with any provision of this Agreement. Either party may terminate this Agreement immediately should any 
Software become, or in either party's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of any 
intellectual property right. Upon termination, you must destroy all copies of Software. 
7. EXPORT REGULATIONS. You agree that U.S. export control laws and other applicable export and import laws 
govern your use of the Software, including technical data; additional information can be found on Oracle's Global 
Trade Compliance web site (http://www.oracle.com/us/products/export). You agree that neither the Software nor any 
direct product thereof will be exported, directly, or indirectly, in violation of these laws, or will be used for any purpose 
prohibited by these laws including, without limitation, nuclear, chemical, or biological weapons proliferation. 
8. TRADEMARKS AND LOGOS. You acknowledge and agree as between you 
and Oracle that Oracle owns the ORACLE and JAVA trademarks and all ORACLE- and JAVA-related trademarks, 
service marks, logos and other brand designations ("Oracle Marks"), and you agree to comply with the Third Party 
Usage Guidelines for Oracle Trademarks currently located at 
http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html. Any use you make of the Oracle Marks inures to 
Oracle's benefit. 
9. U.S. GOVERNMENT LICENSE RIGHTS. If Software is being acquired by or on behalf of the U.S. Government or 
by a U.S. Government prime contractor or subcontractor (at any tier), then the Government's rights in Software and 
accompanying documentation shall be only those set forth in this Agreement. 
10. GOVERNING LAW. This agreement is governed by the substantive and procedural laws of California. You and 
Oracle agree to submit to the exclusive jurisdiction of, and venue in, the courts of San Francisco, or Santa Clara 
counties in California in any dispute arising out of or relating to this agreement. 
11. SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable, this Agreement will remain in 
effect with the provision omitted, unless omission would frustrate the intent of the parties, in which case this 
Agreement will immediately terminate. 
12. INTEGRATION. This Agreement is the entire agreement between you and Oracle relating to its subject matter. It 
supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, representations and warranties 



 

 

and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgment, or other communication 
between the parties relating to its subject matter during the term of this Agreement. No modification of this Agreement 
will be binding, unless in writing and signed by an authorized representative of each party. 
 
SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS 
 
These Supplemental License Terms add to or modify the terms of the Binary Code License Agreement. Capitalized 
terms not defined in these Supplemental Terms shall have the same meanings ascribed to them in the Binary Code 
License Agreement. These Supplemental Terms shall supersede any inconsistent or conflicting terms in the Binary 
Code License Agreement, or in any license contained within the Software. 
A. COMMERCIAL FEATURES. You may not use the Commercial Features for running Programs, Java applets or 
applications in your internal business operations or for any commercial or production purpose, or for any purpose 
other than as set forth in Sections B, C, D and E of these Supplemental Terms. If You want to use the Commercial 
Features for any purpose other than as permitted in this Agreement, You must obtain a separate license from Oracle. 
B. SOFTWARE INTERNAL USE FOR DEVELOPMENT LICENSE GRANT. Subject to the terms and conditions of this 
Agreement and restrictions and exceptions set forth in the README File incorporated herein by reference, including, 
but not limited to the Java Technology Restrictions of these Supplemental Terms, Oracle grants you a non-exclusive, 
non-transferable, limited license without fees to reproduce internally and use internally the Software complete and 
unmodified for the purpose of designing, developing, and testing your Programs. 
C. LICENSE TO DISTRIBUTE SOFTWARE. Subject to the terms and conditions of this Agreement and restrictions 
and exceptions set forth in the README File, including, but not limited to the Java Technology Restrictions and 
Limitations on Redistribution of these Supplemental Terms, Oracle grants you a non-exclusive, non-transferable, 
limited license without fees to reproduce and distribute the Software, provided that (i) you distribute the Software 
complete and unmodified and only bundled as part of, and for the sole purpose of running, your Programs, (ii) the 
Programs add significant and primary functionality to the Software, (iii) you do not distribute additional software 
intended to replace any component(s) of the Software, (iv) you do not remove or alter any proprietary legends or 
notices contained in the Software, (v) you only distribute the Software subject to a license agreement that: (a) is a 
complete, unmodified reproduction of this Agreement; or (b) protects Oracle's interests consistent with the terms 
contained in this Agreement and that includes the notice set forth in Section H, and (vi) you agree to defend and 
indemnify Oracle and its licensors from and against any damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or 
expenses (including attorneys' fees) incurred in connection with any claim, lawsuit or action by any third party that 
arises or results from the use or distribution of any and all Programs and/or Software. The license set forth in this 
Section C does not extend to the Software identified in Section G. 
D. LICENSE TO DISTRIBUTE REDISTRIBUTABLES. Subject to the terms and conditions of this Agreement and 
restrictions and exceptions set forth in the README File, including but not limited to the Java Technology Restrictions 
and Limitations on Redistribution of these Supplemental Terms, Oracle grants you a non-exclusive, non-transferable, 
limited license without fees to reproduce and distribute those files specifically identified as redistributable in the 
README File ("Redistributables") provided that: (i) you distribute the Redistributables complete and unmodified, and 
only bundled as part of Programs, (ii) the Programs add significant and primary functionality to the Redistributables, 
(iii) you do not distribute additional software intended to supersede any component(s) of the Redistributables (unless 
otherwise specified in the applicable README File), (iv) you do not remove or alter any proprietary legends or notices 
contained in or on the Redistributables, (v) you only distribute the Redistributables pursuant to a license agreement 
that: (a) is a complete, unmodified reproduction of this Agreement; or (b) protects Oracle's interests consistent with 
the terms contained in the Agreement and includes the notice set forth in Section H, (vi) you agree to defend and 
indemnify Oracle and its licensors from and against any damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or 
expenses (including attorneys' fees) incurred in connection with any claim, lawsuit or action by any third party that 
arises or results from the use or distribution of any and all Programs and/or Software. The license set forth in this 
Section D does not extend to the Software identified in Section G. 
E. DISTRIBUTION BY PUBLISHERS. This section pertains to your distribution of the JavaTM SE Development Kit 
Software (“JDK”) with your printed book or magazine (as those terms are commonly used in the industry) relating to 
Java technology ("Publication"). Subject to and conditioned upon your compliance with the restrictions and obligations 
contained in the Agreement, Oracle hereby grants to you a non-exclusive, nontransferable limited right to reproduce 
complete and unmodified copies of the JDK on electronic media (the "Media") for the sole purpose of inclusion and 
distribution with your Publication(s), subject to the following terms: (i) You may not distribute the JDK on a stand-alone 
basis; it must be distributed with your Publication(s); (ii) You are responsible for downloading the JDK from the 
applicable Oracle web site; (iii) You must refer to the JDK as JavaTM SE Development Kit; (iv) The JDK must be 
reproduced in its entirety and without any modification whatsoever (including with respect to all proprietary notices) 
and distributed with your Publication subject to a license agreement that is a complete, unmodified reproduction of this 
Agreement; (v) The Media label shall include the following information: “Copyright [YEAR], Oracle America, Inc. All 
rights reserved. Use is subject to license terms. ORACLE and JAVA trademarks and all ORACLE- and JAVA-related 



 

 

trademarks, service marks, logos and other brand designations are trademarks or registered trademarks of Oracle in 
the U.S. and other countries.” [YEAR] is the year of Oracle's release of the Software; the year information can 
typically be found in the Software’s “About” box or screen. This information must be placed on the Media label in such 
a manner as to only apply to the JDK; (vi) You must clearly identify the JDK as Oracle's product on the Media holder 
or Media label, and you may not state or imply that Oracle is responsible for any third-party software contained on the 
Media; (vii) You may not include any third party software on the Media which is intended to be a replacement or 
substitute for the JDK; (viii) You agree to defend and indemnify Oracle and its licensors from and against any 
damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or expenses (including attorneys' fees) incurred in connection with 
any claim, lawsuit or action by any third party that arises or results from the use or distribution of the JDK and/or the 
Publication; ; and (ix) You shall provide Oracle with a written notice for each Publication; such notice shall include the 
following information: (1) title of Publication, (2) author(s), (3) date of Publication, and (4) ISBN or ISSN numbers. 
Such notice shall be sent to Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065 U.S.A, 
Attention: General Counsel. 
F. JAVA TECHNOLOGY RESTRICTIONS. You may not create, modify, or change the behavior of, or authorize your 
licensees to create, modify, or change the behavior of, classes, interfaces, or subpackages that are in any way 
identified as "java", "javax", "sun", “oracle” or similar convention as specified by Oracle in any naming convention 
designation. 
G. LIMITATIONS ON REDISTRIBUTION. You may not redistribute or otherwise transfer patches, bug fixes or 
updates made available by Oracle through Oracle Premier Support, including those made available under Oracle's 
Java SE Support program. 
H. COMMERCIAL FEATURES NOTICE. For purpose of complying with Supplemental Term Section C.(v)(b) and 
D.(v)(b), your license agreement shall include the following notice, where the notice is displayed in a manner that 
anyone using the Software will see the notice: 
Use of the Commercial Features for any commercial or production purpose requires a separate license from Oracle. 
“Commercial Features” means those features identified Table 1-1 (Commercial Features In Java SE Product Editions) 
of the Java SE documentation accessible at http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html 
I. SOURCE CODE. Software may contain source code that, unless expressly licensed for other purposes, is provided 
solely for reference purposes pursuant to the terms of this Agreement. Source code may not be redistributed unless 
expressly provided for in this Agreement. 
J. THIRD PARTY CODE. Additional copyright notices and license terms applicable to portions of the Software are set 
forth in the THIRDPARTYLICENSEREADME file accessible at 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html. In addition to any terms and conditions of 
any third party opensource/freeware license identified in the THIRDPARTYLICENSEREADME file, the disclaimer of 
warranty and limitation of liability provisions in paragraphs 4 and 5 of the Binary Code License Agreement shall apply 
to all Software in this distribution. 
K. TERMINATION FOR INFRINGEMENT. Either party may terminate this Agreement immediately should any 
Software become, or in either party's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement of any 
intellectual property right. 
L. INSTALLATION AND AUTO-UPDATE. The Software's installation and auto-update processes transmit a limited 
amount of data to Oracle (or its service provider) about those specific processes to help Oracle understand and 
optimize them. Oracle does not associate the data with personally identifiable information. You can find more 
information about the data Oracle collects as a result of your Software download at 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html. 
For inquiries please contact: Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, USA. 
Last updated 02 April 2013 
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