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Considerans 
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing binnen het kader van de contractuele relatie tussen 
MITUTOYO Nederland B.V. ("MITUTOYO") en de Klant, die een ondernemer is die uitsluitend handelt 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De software zal niet worden verkocht en gedistribueerd 
aan natuurlijke personen voor zover deze niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
(consumenten). 

 
De Klant koopt Applicatiesoftware van MITUTOYO voor gebruik als meet-, analyse en testprogramma. 
De software is een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma, dat wettelijk beschermd wordt 
op grond van artikel 1 Aw (de Auteurswet). 

 
Artikel 1 Onderwerp van het contract 

 
1) Onderwerp van deze voorwaarden is de permanente terbeschikkingstelling van de door 

MITUTOYO gedistribueerde computerprogramma's inclusief eventuele demoversies in objectcode 
("software") en met inbegrip van de relevante gebruikersdocumentatie (indien beschikbaar) in 
papieren vorm of in pdf, en het verlenen van het gebruiksrecht als beschreven in artikel 2. De 
hardware- en softwareomgeving waarbinnen de software gebruikt wordt, maakt geen deel uit van 
deze voorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de compatibiliteit van de 
software met zijn eigen systeem (hardware en software). 

 
2) MITUTOYO stelt de software ter beschikking aan de Klant door het overhandigen van een kopie 

van de software op een gegevensdrager (cd-rom, USB, etc.) of door deze te downloaden van zijn 
eigen website, tezamen met een geprinte of downloadbare versie van de bijbehorende 
gebruikersdocumentatie. 

 
3) Voor het gebruik van de software ontvangt de Klant persoonlijke registratiecodes of andere 

toegangsbeschermingsmechanismes (dongel) of een activatiecode van MITUTOYO. De Klant 
heeft uitsluitend het recht om deze dongel of activatiecode te gebruiken in combinatie met de 
geleverde software. 

 
4) De eigenschappen en functionaliteit van de software staan volledig vermeld in de 

gebruikersdocumentatie. De informatie die hierin is opgenomen dient als een beschrijving van de 
prestaties te worden opgevat en niet als een garantie. Een garantie wordt uitsluitend gegeven als 
deze uitdrukkelijk als zodanig benoemd is. 

 
5) Installatie- en configuratiediensten zijn niet inbegrepen bij de aankoop van de software en vallen 

niet onder deze voorwaarden. 
 

Artikel 2 Verlenen van rechten 
 

1) Bij volledige betaling van de vergoeding op grond van artikel 3 van deze licentievoorwaarden 
verkrijgt de Klant een niet-exclusief, onbeperkt recht om de software binnen het 
toepassingsgebied van deze licentievoorwaarden te gebruiken. Als de software kosteloos ter 
beschikking wordt gesteld, wordt de Klant bovengenoemd recht verleend door het beschikbaar 
stellen in overeenstemming met artikel 1 lid 2. 

 
2) Voor het gebruik van de demoversie verkrijgt de Klant zonder betaling van een vergoeding een 

niet-exclusief, niet-overdraagbaar en in tijd beperkt gebruiksrecht voor de duur van de testperiode. 
 

3) De software kan alleen gebruikt worden op de computer waarop deze gedownload is of waarop de 
software door middel van een gegevensdrager is overgebracht. De software kan alleen 
tegelijkertijd gebruikt worden door een maximaal aantal natuurlijke personen dat is gelijk is aan het 
aantal door de Klant afgenomen licenties. Het aantal licenties, evenals het soort gebruik en de 
omvang hiervan, wordt bepaald door het koopcontract. In alle andere opzichten betreft het 
toegestane gebruik het installeren, in het werkgeheugen inladen en het beoogde gebruik door de 
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Klant. De Klant heeft onder geen enkele omstandigheid het recht om de software te verhuren of 
anderszins in sub licentie te geven, deze openbaar te reproduceren of per draad of langs 
draadloze weg beschikbaar te stellen, of deze kosteloos of tegen betaling beschikbaar te stellen 
aan derden, bijvoorbeeld door middel van Application Service Providing (ASP) of als 
Software as a Service (SaaS). Het in lid 6 bepaalde blijft van kracht. 

 
4) De Klant mag een back-up kopie maken indien dit noodzakelijk is voor het veiligstellen van 

toekomstig gebruik. De Klant zal de vermelding "back-up kopie", evenals een vermelding dat het 
auteursrecht bij MITUTOYO rust, zichtbaar aanbrengen op de gemaakte back-up kopie. 

 
5) De Klant zal niet overgaan tot het decomprimeren en kopiëren van de software, tenzij dit 

noodzakelijk is om de interoperabiliteit van de software met andere software tot stand te brengen. 
De Klant mag in dat geval enkel overgaan tot het decomprimeren en kopiëren van software indien 
MITUTOYO de noodzakelijke informatie op verzoek van de Klant niet binnen een redelijke termijn 
beschikbaar heeft gesteld. 

 
6) De Klant heeft het recht om de aangeschafte kopie van de software permanent aan een derde over 

te dragen en de gebruikersdocumentatie te overhandigen. In dit geval stopt hij volledig met het 
gebruik van de software, verwijdert hij alle geïnstalleerde kopieën van de software van zijn 
computers en verwijdert hij alle kopieën van andere informatiedragers of overhandigt hij deze aan 
MITUTOYO, tenzij hij op grond van de wet verplicht is om deze langer te bewaren. Op verzoek van 
MITUTOYO bevestigt de Klant schriftelijk dat bovengenoemde maatregelen volledig uitgevoerd zijn 
of, indien van toepassing, geeft de Klant de redenen voor een langere bewaring aan. Daarnaast 
komt de Klant uitdrukkelijk met de relevante derde overeen dat deze het toepassingsbereik van het 
verlenen van rechten in overeenstemming met dit artikel 2 zal respecteren. Splitsen van 
licentiepakketten voor meer dan één gebruiker is niet toegestaan. Door de doorverkoop eindigt het 
gebruiksrecht van de Klant in overeenstemming met artikel 2 lid 1 van deze licentievoorwaarden. 

 
7) In het geval van doorverkoop van de software is de Klant verplicht om MITUTOYO schriftelijk in 

kennis te stellen van de naam en het volledige adres van de koper. Als de geleverde software 
speciaal aan de hardware van de Klant is aangepast en de aankoopprijs meer dan € 2.500,- 
bedraagt, is de Klant verplicht om MITUTOYO ook in kennis te stellen van een eventuele verkoop 
van de hardware. 

 
8) Als de Klant de software in een zodanige omvang gebruikt dat dit gebruik de verkregen 

gebruiksrechten kwalitatief (met betrekking tot het soort toegestaan gebruik) of kwantitatief (met 
betrekking tot het aantal verworven licenties) te boven gaat, zal de Klant onmiddellijk de voor het 
toegestane gebruik benodigde gebruiksrechten aankopen. Indien de Klant dit nalaat, zal MITUTOYO 
de rechten doen gelden waarop het aanspraak kan maken. Ongeacht deze rechten is MITUTOYO 
vrij om de Klant van verdere aankoop van software, updates van software enz. uit te sluiten. 

 
9) Auteursrechtelijke meldingen, serienummers en andere kenmerken die ertoe dienen om het 

programma te identificeren mogen niet van de software verwijderd of gewijzigd worden. 
 
Artikel 3 Vergoeding, looptijd, eigendomsvoorbehoud 
 

1) De aankoopprijs wordt overeenkomstig het koopcontract vastgesteld. Alle prijzen zijn netto, d.w.z. 
exclusief eventuele wettelijk verplichte BTW. Demoversies en vrije software worden kosteloos 
verstrekt. 

 
2) Betaling dient te geschieden bij levering van de software aan de Klant of beschikbaarheid voor 

downloaden en mededeling van de toegangsgegevens aan de Klant. 
 

3) Tot het moment van volledige betaling van de vergoeding in overeenstemming met artikel 3 lid 1 
van deze licentievoorwaarden zijn alle overhandigde gegevensdragers en de 
gebruikersdocumentatie onderworpen aan een eigendomsvoorbehoud. 
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4) Voor updates zijn afzonderlijke vergoedingen verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen in het koopcontract. 

 
Artikel 4 Garantie 
 

1) MITUTOYO garandeert de overeengekomen kwaliteit en dat de Klant de software kan gebruiken 
zonder rechten van derden te schenden. De garantie voor materiaalfouten geldt niet voor 
gebreken die gebaseerd zijn op het feit dat de software in een hardware- en softwareomgeving 
wordt gebruikt waarmee deze niet compatibel is, of voor wijzingen en aanpassingen die de Klant 
aan de software heeft aangebracht zonder daartoe gerechtigd te zijn op grond van de wet, deze 
voorwaarden of op basis van voorafgaande schriftelijke toestemming van MITUTOYO. 

 
2) De Klant dient de software direct na ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en 

MITUTOYO onmiddellijk hiervan in kennis te stellen; in ieder ander geval is een garantie voor 
deze gebreken uitgesloten. Hetzelfde is van toepassing als een dergelijk gebrek op een later 
tijdstip duidelijk wordt.  

 
3) In het geval van een software defect heeft MITUTOYO in eerste instantie het recht om de 

overeenkomst alsnog na te komen, d.w.z. naar eigen inzicht het gebrek te herstellen ("verbetering 
achteraf") of vervanging te leveren. In het kader van het leveren van vervanging zal de Klant 
indien nodig een nieuwe versie van de software accepteren, tenzij dit tot onredelijke 
waardevermindering leidt. In het geval van rechtsgebreken zal MITUTOYO, naar eigen inzicht, de 
Klant een recht zonder gebreken verschaffen om de software op zodanige wijze te gebruiken of te 
wijzigen dat er geen rechten van derden worden geschonden. 

 
4) MITUTOYO komt zijn verplichting tot verbetering achteraf eveneens na door het beschikbaar 

stellen van updates met een automatische installatieprocedure voor downloaden op de 
homepage. 

 
5) Het recht van de Klant om naar eigen keuze de koopprijs te verminderen of het contract te 

ontbinden bij iedere grove tekortkoming in de nakoming blijft onverlet. Als de Klant 
(schade)vergoeding eist voor geringe onkosten is MITUTOYO aansprakelijk overeenkomstig 
artikel 5. 

 
6) Met uitzondering van aanspraken op schadevergoeding verjaren op software defecten 

gebaseerde garantieaanspraken na één jaar. De verjaringstermijn vangt in het geval van de 
verkoop van de software op een gegevensdrager aan bij de overdracht van de gegevensdrager en 
in het geval van de download na mededeling van de dongel of activatiecode. In het geval van 
aanspraken op schadevergoeding en op vergoeding van geringe onkosten geldt artikel 5. 

 
Artikel 5 Aansprakelijkheid 
 

1) In het geval van opzet of grove schuld van het management, is MITUTOYO zonder beperking 
aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt tevens in geval de software zou leiden tot de dood of 
lichamelijk letsel. 

 
2) overige gevallen, MITUTOYO’s aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door Klant aan 

licentievergoeding is betaald.  
 

3) MITUTOYO is niet aansprakelijk voor verdere schade, in het bijzonder gevolgschade. 
 

4) Bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt eveneens voor de persoonlijke 
aansprakelijkheid van MITUTOYO's werknemers, vertegenwoordigers en organen. 
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Artikel 6 Diversen 
 

1) Naast deze licentievoorwaarden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van MITUTOYO van 
toepassing. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. 

 
2) De Klant is zich ervan bewust dat de software aan invoer- en uitvoerbeperkingen onderworpen kan 

zijn. In het bijzonder kan het gebruik van de software of hiermee samenhangende technologieën in 
andere landen aan beperkingen onderworpen zijn. De Klant zal de van toepassing zijnde export- en 
importregelgeving van Nederland, de Europese Unie en andere relevante landen in acht nemen en 
naleven. MITUTOYO's uitvoering van het contract is onderhevig aan de voorwaarde dat er geen 
belemmeringen voor uitvoering zijn, veroorzaakt door nationale en internationale bepalingen van 
export- en importwetgeving of andere wettelijke regelgeving. 

 
3) Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties 

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) 
is niet van toepassing. 

 
4) In geval van geschillen omtrent deze overeenkomst is uitsluitend de rechtbank Midden-Nederland, 

locatie Utrecht, – overeenkomstig de locatie van het hoofdkantoor van MITUTOYO – bevoegd 
dergelijke geschillen te beslechten.  

 
5) Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, zal dit de geldigheid van de 

overige bepalingen niet aantasten. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een geldige 
bepaling die de economische betekenis van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 


	Considerans
	Artikel 1 Onderwerp van het contract
	Artikel 2 Verlenen van rechten
	Artikel 3 Vergoeding, looptijd, eigendomsvoorbehoud
	Artikel 4 Garantie
	Artikel 5 Aansprakelijkheid
	Artikel 6 Diversen

