Esri Nederland Licentieovereenkomst
Deze overeenkomst ("de Licentieovereenkomst") is een overeenkomst tussen de hieronder
vermelde licentienemer ("de Licentienemer") en Esri Nederland B.V. ("ESRI NL") als licentiegever van
Software, Data, Web Services en Documentatie die krachtens deze Licentieovereenkomst in licentie
gegeven worden. De Licentieovereenkomst bestaat uit (i) deze ondertekende pagina, (ii) de
Licentievoorwaarden en (iii) de hieronder vermelde Bijlage 1. De Licentienemer bevestigt dat hij deze
Licentieovereenkomst met inbegrip van de Licentievoorwaarden en de Bijlage gelezen en begrepen
heeft en, voor zover op hem van toepassing, aanvaardt.
Deze Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het
onderwerp daarvan en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en regelingen tussen
partijen met betrekking tot dat onderwerp en alle voorwaarden in de door de Licentienemer geplaatste
volgorde. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentieovereenkomst zijn slechts geldig indien op
schrift gesteld en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen. Deze
Licentieovereenkomst is van kracht met ingang van de laatste hieronder vermelde datum.
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,
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LICENTIEVOORWAARDEN
ARTIKEL 1—DEFINITIES
De termen worden als volgt gedefinieerd:

a. "Data": alle digitale bestanden van ESRI NL of van derde partijen die aan ESRI NL het recht

b.
c.
d.
e.
f.

tot sublicentiëring hebben gegeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot geografische
vectorgegevens, rasters, rapporten of gerelateerde administratieve data die worden
ge(sub)licentieerd onder deze Licentieovereenkomst.
"Documentatie": alle gedrukte en digitale informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, helpfiles, gebruikersdocumentatie, trainingsdocumentatie of technische informatie en
instructies.
“GIS”: Geografische informatiesystemen.
"Software": alle of een gedeelte van de softwaretechnologie die eigendom is van ESRI NL
met inbegrip van back-ups, updates, service packs, patches, hot fixes of toegestane
samengevoegde kopieën.
"Termijnlicentie": licentie verleend voor gebruik gedurende een beperkte periode of op basis
van een abonnement of eenmalige overeenkomst.
"Web Services": software services of data van ESRI NL of een derde partij die aan ESRI NL
het recht tot sublicentiëring heeft gegeven, geleverd door ESRI NL, die GIS-functies,
opdrachten of datadiensten uitvoeren en opgevraagd kunnen worden via het internet.

ARTIKEL 2—INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
2.1 Strekking van de Licentieovereenkomst. De Software, Data, Web Services en Documentatie
worden niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Alle rechten van intellectuele en industriële
eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, Web
Services, databestanden, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,
offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ESRI NL, diens
licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij
deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van
Licentienemer tot verveelvoudiging van Software, websites, databestanden of andere materialen is
uitgesloten. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar aan derden.
2.2 Afwijkingen van de Licentievoorwaarden en ontwikkelingen voor derden. Indien in afwijking
van artikel 2.1 ESRI NL bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of
industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden
aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of
industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde Software, websites,
databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Licentienemer, dan laat dit de
bevoegdheid van ESRI NL onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,
algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke,
zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf
hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom
het recht van ESRI NL aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die
soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.
ARTIKEL 3—LICENTIEVERLENING
3.1 Licentieverlening. Onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst verleent ESRI NL aan de
Licentienemer een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot:

a.

het gebruik van het type en aantal exemplaren van de Software, Data, Documentatie en
toegang tot Web Services (i) waarvoor de toepasselijke licentievergoeding aan ESRI NL is
betaald, (ii) uitsluitend voor intern gebruik door de Licentienemer en (iii) met inachtneming
van de bepalingen van Bijlage 1 en de door ESRI NL goedgekeurde gelicentieerde
bestandsconfiguratie.
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b.

de toegang tot en het gebruik van alle beveiligde ESRI NL resources die aan de
Licentienemer uitsluitend voor diens intern gebruik ter beschikking worden gesteld, op
voorwaarde van naleving door de Licentienemer van de daarin opgenomen aanvullende
gebruiksvoorwaarden van ESRI NL. De wachtwoorden of beveiligde toegangsinformatie die
door ESRI NL worden verstrekt, zal Licentienemer als vertrouwelijke informatie van ESRI NL
behandelen en niet delen met derden waaronder eigen personeel dat niet wordt ingezet voor
het doel waartoe Licentienemer de licentie verkrijgt.

ARTIKEL 4—TOEPASSINGSGEBIED
4.1 Toegestaan gebruik
a. Tenzij ESRI NL een reservekopie van de Software aan Licentienemer ter beschikking stelt,
mag Licentienemer één reservekopie van de Software, Data en Documentatie maken, welke
uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of
beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of
beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen
van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
b. Licentienemer mag de Software aanpassen met gebruikmaking van (i) macro- of scripttaal,
(ii) een gepubliceerde application programming interface (API), of (iii) bron- of objectcode
bestanden, voor zover zodanige aanpassing in de Documentatie is omschreven.
c. De Licentienemer mag afgeleide werken van de in digitaal formaat geleverde Documentatie
gebruiken, kopiëren of creëren en mag deze vervolgens uitsluitend voor intern gebruik van
de Licentienemer reproduceren, weergeven en distribueren binnen de eigen organisatie. Een
deel of delen van de Documentatie die in digitaal formaat wordt aangeleverd en
samengevoegd met andere software en geprinte of digitale documentatie valt of vallen onder
deze Licentieovereenkomst. De Licentienemer zal de volgende bepaling omtrent copyright
opnemen, waarbij hij de eigendomsrechten van ESRI NL en dier Licentiegevers erkent:
"Copyright © ESRI Nederland B.V. en haar Licentiegever(s). Alle rechten voorbehouden."
d. Licentienemer mag met inachtneming van artikel 3.1 consultants of contractors van
Licentiehouder toestaan de Software, Data, Web Services en Documentatie te gebruiken,
uitsluitend ten behoeve van Licentienemer. Licentienemer draagt alle verantwoordelijkheid
voor naleving van deze Licentieovereenkomst door consultants en contractors en zal erop
toezien dat de consultant of contractor het gebruik staakt zodra het werk voor Licentienemer
is voltooid. Toegang tot of gebruik van Software, Data, Web Services en Documentatie door
consultants of contractors niet uitsluitend ten behoeve van Licentienemer is verboden.
4.2 Niet-toegestaan gebruik. De Licentienemer mag de Software, Data, Web Services en
Documentatie niet verkopen, verhuren, leasen, sublicentiëren, uitlenen, overdragen of op
timesharebasis delen met derden, behoudens als bepaald in deze Overeenkomst. De Licentienemer zal
niet optreden als een serviceprovider of als Application Service Provider (ASP) die derden toegang
geeft tot de Software, Data, Web Services en Documentatie. Het is Licentienemer niet toegestaan de
Software, Data of Web Services geheel of gedeeltelijk te herdistribueren aan derden zonder de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ESRI NL. Het is Licentienemer niet toegestaan de
Software, Data, Web Services, of Documentatie te reverse-engineeren, te decompileren of te
demonteren. Licentienemer zal geen pogingen ondernemen om een technologische maatregel of maatregelen te omzeilen die de toegang tot of het gebruik van de Software, Data, Web Services en
Documentatie beveiligen. Licentienemer zal geen enkele aanduiding betreffende het vertrouwelijke
karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele of industriële eigendom uit de Software, websites, databestanden, apparatuur of
materialen verwijderen of wijzigen. Het is Licentienemer niet toegestaan om afzonderlijke of
samengestelde onderdelen van de Software of de Data te scheiden voor onafhankelijk gebruik.
ARTIKEL 5—DUUR EN BEËINDIGING
De licentie treedt in werking vanaf de aanvaarding van deze Licentieovereenkomst. Deze
Licentieovereenkomst en enige licenties die krachtens deze overeenkomst worden verleend, blijven
van kracht tot (i) de Licentienemer schriftelijk melding maakt van de beëindiging van het gebruik van
de Software, Data, Web Services of Documentatie en de beëindiging van de licentie of (ii) het
vervallen of beëindigen van een Termijnlicentie of (iii) een der partijen de licentie beëindigt wegens
een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet hersteld wordt binnen tien
(10) dagen na de schriftelijke ingebrekestelling, gericht aan de andere partij, behoudens dat de
beëindiging onmiddellijk ingaat indien de tekortkoming zodanig van aard is dat deze niet geheeld kan
worden. Na beëindiging van een licentie zal de Licentienemer (i) de toegang en het gebruik van de
Web Services staken en (ii) alle Software, Data en Documentatie, kopieën, wijzigingen of
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samengevoegde gedeelten daarvan in welke vorm dan ook, deïnstalleren, verwijderen en vernietigen
en daarvan bewijs verschaffen aan ESRI NL.
ARTIKEL 6—BEPERKTE GARANTIES EN UITSLUITINGEN
6.1 Beperkte garanties. ESRI NL zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de
Software binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van twaalf
maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen
twaalf maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ESRI NL zijn gemeld. Onder
fouten wordt verstaan het substantieel niet voldoen aan de door ESRI NL schriftelijk kenbaar
gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en
websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische
specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Licentienemer deze kan aantonen en indien deze
reproduceerbaar is. Licentienemer is gehouden van fouten onverwijld melding aan ESRI NL te maken.
ESRI NL garandeert niet dat de Software zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken
of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij
de Software in opdracht van Licentienemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk
geval ESRI NL volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. ESRI
NL kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is
van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Licentienemer of van andere niet aan ESRI NL toe
te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest
hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet
onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Licentienemer zonder schriftelijke
toestemming van ESRI NL wijzigingen in de Software aanbrengt of laat aanbrengen, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Herstel van fouten zal geschieden op
een door ESRI NL te bepalen locatie. ESRI NL is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel
programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de Software aan te brengen. ESRI NL
heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in dit artikel vervatte bedoelde
garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke
een zodanige plicht tot herstel omvat.
6.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid in verband met Data en Web Services. De Data en Web
Services kunnen bepaalde non-conformiteiten, defecten, fouten of omissies bevatten. De Data en Web
Services worden "AS IS" geleverd zonder enige garantie. Zonder afbreuk te doen aan het algemene
karakter van de voorgaande zin, garanderen ESRI NL en haar Licentiegever(s) niet dat de Data en
Web Services aan de behoeften of de verwachtingen van de Licentienemer zullen voldoen, dat het
gebruik van de Data ononderbroken zal zijn, of dat alle non-conformiteiten gecorrigeerd kunnen of
zullen worden. ESRI NL en haar Licentiegever(s) adviseren om niet op deze Data of Web Services te
vertrouwen, en de Licentienemer dient specifieke Data of Web Services altijd te controleren.
6.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid in verband met Internet. Partijen erkennen en aanvaarden
dat het Internet geen beveiligde infrastructuur is, dat partijen geen controle hebben over het Internet
en dat geen der partijen aansprakelijk zal zijn voor schade in verband met onderbreking van de
werking van enig deel van het Internet of een regulering van het internet in zoverre als die regulering
een beperking of verbod van de Web Services kan inhouden.
6.4 Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid. Met uitzondering van uitdrukkelijke in deze
Licentieovereenkomst vermelde garanties wijst ESRI NL alle overige (impliciete) garanties, van de
hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel, en systeemintegratie. ESRI NL garandeert niet dat de Software,
Data, Web Services of Documentatie aan de behoeften van Licentienemer zal voldoen of dat het
gebruik daarvan door Licentienemer ononderbroken, storingvrij, fouttolerant of fail-safe zal zijn of dat
alle non-conformiteiten gecorrigeerd kunnen of zullen worden.
ARTIKEL 7—BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Beperking van aansprakelijkheid. De totale aansprakelijkheid van ESRI NL wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één
jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.
BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer
bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die Licentienemer zou moeten maken om de prestatie van ESRI NL aan de
overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed
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indien de overeenkomst door of op vordering van Licentienemer wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die Licentienemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer

operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende
voorzieningen doordat ESRI NL op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft
geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde
levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in
de zin van deze voorwaarden.
7.2 Aansprakelijkheid ingeval van dood of letselschade. De aansprakelijkheid van ESRI NL voor
schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal
nimmer meer dan € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderd duizend Euro).
7.3 Geen aansprakelijkheid voor indirecte schade. Aansprakelijkheid van ESRI NL voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, verminking of
verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan ESRI NL
voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de
inschakeling van door Licentienemer aan ESRI NL voorgeschreven toeleveranciers en alle andere
vormen van schade dan genoemd in dit artikel 7, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
7.4 Aansprakelijkheid ingeval van opzet of grove schuld. De in voorgaande leden van dit artikel
7 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet
of grove schuld van ESRI NL of diens leidinggevenden.
7.5 Verzuim. De aansprakelijkheid van ESRI NL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Licentienemer ESRI NL onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming
wordt gesteld, en ESRI NL ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat ESRI NL in staat is adequaat te reageren.
7.6 Meldingsplicht. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ESRI NL meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ESRI NL vervalt door het enkele verloop van 24
maanden na het ontstaan van de vordering.
ARTIKEL 8—VERGOEDING WEGENS INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN
8.1 Vrijwaring ESRI NL. ESRI NL vrijwaart Licentienemer tegen elke rechtsvordering van een derde
welke gebaseerd is op de bewering dat door ESRI NL zelf ontwikkelde Software, websites, Data,
apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of
industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Licentienemer ESRI NL onverwijld schriftelijk
informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak,
waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ESRI NL. Licentienemer zal
daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan ESRI NL verlenen om zich, indien
nodig in naam van Licentienemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot
vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Licentienemer ter gebruik,
bewerking, verwerking of incorporatie aan ESRI NL ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii)
met wijzigingen die Licentienemer in de Software, website, databestanden, apparatuur of andere
materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk
vast staat dat de door ESRI NL zelf ontwikkelde Software, websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of
industriële eigendom of indien naar het oordeel van ESRI NL een gerede kans bestaat dat een
zodanige inbreuk zich voordoet, zal ESRI NL zo mogelijk zorg dragen dat Licentienemer het geleverde,
of functioneel gelijkwaardige andere Software, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende
andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de
inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van
Licentienemer. Indien ESRI NL naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem
(financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Licentienemer het geleverde ongestoord
kan blijven gebruiken, zal ESRI NL het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder
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aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. ESRI NL zal zijn keuze in dit kader niet
maken dan na overleg met Licentienemer. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of
vrijwaringverplichting van ESRI NL wegens schending van rechten van intellectuele of industriële
eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en
vrijwaringverplichtingen van ESRI NL voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de
geleverde Software, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door ESRI
NL gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door ESRI NL geleverde of verstrekte zaken of
Software of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, Software, websites, databestanden
en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
8.2 Vrijwaring Licentienemer. Licentienemer garandeert aan ESRI NL dat geen rechten van derden
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ESRI NL van Software, voor websites bestemd materiaal
(beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen,
waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in
een website). Licentienemer zal ESRI NL vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering
dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op
enig recht van derden.
ARTIKEL 9—OVERIGE BEPALINGEN
9.1 Ongeldige bepalingen. Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst om welke reden dan
ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling worden aangepast voor zover noodzakelijk om de strekking
ervan afdwingbaar te maken waarbij de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk zal
worden benaderd.
9.2 Voortbestaan van bepalingen. De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om beëindiging van
deze overeenkomst te overleven blijven van kracht na het vervallen of beëindigen van deze
Overeenkomst. Dit betreft onder andere de artikelen 4.2, 5, 7, 8.2 en 9.3 van deze
Licentieovereenkomst.
9.3 Toepasselijk recht, Forum. Deze Licentieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Geschillen
worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen alsnog
geschillenbeslechting
door
middel
van
arbitrage
overeenkomen,
overeenkomstig
het
Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te ‘s-Gravenhage, een en
ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
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BIJLAGE 1: GELEVERDE PRODUCTEN / DIENSTEN
Deze bijlage is bedoeld als levend document. De Licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle in
deze bijlage opgenomen Software, Data, Web Services en Documentatie. Indien meer producten
en/of diensten zijn geleverd die niet nadrukkelijk in deze bijlage zijn opgenomen, zijn de
Licentievoorwaarden ook op die producten en/of diensten toepasselijk.
PRODUCTEN
De wijze van gebruik wordt in de toelichting uitgewerkt. Toepasselijke nummers zijn tussen haakjes
weergegeven.
BAG Geocoder Desktop (4, 5)
BAG Geocoder Server (2, 5)
GeoBasis BRK (1)
GeoBasis IMRO (1)
GeoBasis Suite (1)
GeoBGT (1)
GeoBGT Concurrent Use (3)
GeoBGT Connect (1)
GEONIS Blaeu (1)
GEONIS Blaeu Concurrent Use (3)
GeoSticker (1)
GeoWeb (2)
GeoWeb Enterprise (2, 5)
Globespotter/StreetSmart extensie (2)
Netwerkanalyse met OSM (1)
TOELICHTING
1. Site licentie: Het product is gelicenseerd voor gebruik binnen de hardwareomgeving in
combinatie met de ArcGIS-programmatuur.
2. Server licentie: Het product is gelicenseerd op één omgeving, fysiek of virtueel, waarop een
ArcGIS Enterprise licentie beschikbaar is. Voorgaand geldt niet ten aanzien van de Server
licentie GeoWeb Enterprise. De GeoWeb Enterprise licentie mag maximaal 5 keer gelijktijdig
op verschillende hardware geactiveerd worden.
3. Concurrent use licentie: Het recht om de aangeschafte software te installeren op meerdere
machines in één netwerk en om de aangeschafte licentie gelijktijdig op één machine in het
netwerk te gebruiken.
4. Single use licentie: Het recht om de aangeschafte software te installeren en gebruiken op één
machine.
5. Termijnlicentie: Het recht om het product uitsluitend gedurende de abonnementsperiode te
installeren en gebruiken.
ARCGIS-LICENTIES
Op het gebruik van ArcGIS-licenties zijn de Master Agreement van Esri en de hierbij behorende
Product-Specific Terms of Use van toepassing.
NETWERKANALYSE MET OSM
Het netwerkproduct ‘Netwerkanalyse met OSM’ (hierna: het netwerkproduct) wordt u door Esri
Nederland aangeboden in de vorm van een abonnement. Inzake de verschillende componenten die
onderdeel uitmaken van het netwerkproduct, gelden de volgende voorwaarden:
•

De OpenStreetMap Database voor Nederland (OSMD)
De OpenStreetMap Database voor Nederland (OSMD) De ‘OpenStreetMap Database voor
Nederland’ wordt aan u beschikbaar gesteld onder de zogenoemde Open Data Commons
Database License (ODbl). De ODbl kunt u hier raadplegen
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/. Esri Nederland staat niet in voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de OSMD. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor

Esri Nederland B.V.
Licentieovereenkomst ENLO 03/22

Pagina 7 van 8

•

het gebruik van de OSMD onder de ODbl. Esri Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid
inzake het gebruik van OSMD door Licentienemer.
Netwerk configuratie en productbeschrijving
Op de componenten netwerk configuratie (door Esri Nederland) en de door Esri Nederland te
leveren productbeschrijving zijn de Algemene Voorwaarden Esri Nederland (versie 2014) van
toepassing. Het routenetwerk dat door Esri Nederland wordt geconfigureerd valt nadrukkelijk
niet onder de hierboven genoemde Open Data Commons Database License (ODbl). Het
geconfigureerde routenetwerk wordt geleverd onder een inspanningsverbintenis.

Aanvullende voorwaarden bij een abonnement:
•
•

Gebruik ten behoeve van navigatiedoeleinden is niet toegestaan.
Na het beëindigen van het abonnement op het netwerkproduct mag u de OSMD en netwerk
configuratie blijven gebruiken voor onbepaalde tijd. Na de abonnementsperiode vervalt het
recht gebruik te maken van support op het netwerkproduct en op het ontvangen van de
OSMD, netwerk configuratie en productbeschrijving.
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