Licentievoorwaarden
in aanmerking nemende:
dat YORON gerechtigd is tot de software, onder meer nader te omschrijven als “ASSU APPLICATIES”, welk recht is
verkregen door het als eerste vervaardigen c.q. ontwikkelen van deze software, van welke software op 2 mei 2001
een beschrijving ten bewijze van dit recht is gedeponeerd bij de notaris;
dat YORON een aanbod tot het verstrekken van een licentie op het auteursrecht, dat gevestigd is op de software
van het product met de naam: “ASSU APPLICATIES" heeft gedaan aan gebruiker, welk aanbod door gebruiker na
onderhandelingen, onder de voorwaarden als omschreven in deze licentieovereenkomst, is aanvaard;
verklaren te zijn overeengekomen en hiernaar te handelen als volgt:

Artikel 1 Algemeen

1. YORON zal tijdens de duur van deze overeenkomst alle goederen - die onderdeel uitmaken van “ASSU
APPLICATIES” en conform onderling overleg tussen partijen in aanmerking komen voor het verstrekken van een
recht van licentie, hierna te noemen: "de goederen" - in licentie geven aan gebruiker.
2. De goederen staan vermeld op de betreffende factuur welke gebruiker ontvangt.

Artikel 2 Duur

1. YORON verleent aan gebruiker een recht van licentie op het gebruik van de goederen voor de implementatie en
de exploitatie van de “ASSU APPLICATIES”.
2. Het in het voorgaande lid omschreven gebruik strekt zich enkel uit tot het gebruik op internet voor een bepaalde
duur zoals hierna omschreven.
2.1.Datum eerste factuur en/of acceptatie vóór 1 juli: in dat geval zal de duur van de overeenkomst lopen tot de
eerstkomende 1 januari. Vervolgens zal de duur telkens met 12 maanden stilzwijgend worden verlengd.
2.2. Datum eerste factuur en/of acceptatie ná 1 juli: in dat geval zal de duur van de overeenkomst lopen tot 1
januari van het jaar volgend op de eerstkomende 1 januari. Vervolgens zal de duur telkens met 12 maanden
stilzwijgend worden verlengd.
3. Gebruiker is niet bevoegd van YORON te vorderen dat de overeenkomst na ommekomst van de periode, als
genoemd in het voorgaande lid, met welke termijn dan ook en onder welke condities dan ook verlengd wordt.

Artikel 3 Vergoeding

1. Gebruiker voldoet aan YORON ter zake van deze licentie bij de acceptatie van deze licentieovereenkomst
eenmalig een bedrag als entreefee ad:
€ nader in te vullen exclusief / inclusief 19% BTW
Voorts is gebruiker ter zake van deze licentie aan YORON gedurende de looptijd van deze overeenkomst
verschuldigd een bedrag van:
€ nader in te vullen per maand exclusief / inclusief 19% BTW
voor het gebruik van de site, inclusief een email- en hostingpakket en voor de goederen zoals deze staan vermeld
op de betreffende factuur, welk bedrag ieder halfjaar vooraf dient te worden voldaan op 1 januari en 1 juli van
ieder jaar, en op een door YORON aan te geven wijze.
2. Naast het bepaalde in het voorgaande lid bestaat de mogelijkheid in opdracht van gebruiker YORON speciale
producten te laten vervaardigen binnen de kaders van deze overeenkomst. Partijen zullen de aan deze
vervaardiging verbonden vergoeding separaat van deze overeenkomst overeen komen.
3. De in lid 1 genoemde vergoeding zal jaarlijks op 1 januari van ieder jaar, voor het eerst op 1 januari van het jaar
volgend na datum ondertekening van deze overeenkomst, van rechtswege en derhalve zonder dat daartoe een
nadere overeenkomst tussen partijen vereist is, worden herzien.
De nieuwe vergoeding wordt berekend¬ door de geldende vergoeding te vermenigvuldigen met het indexcijfer
voor het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin de gewijzigde vergoeding van kracht wordt, gedeeld door
het indexcijfer voor het kalenderjaar daaraan voorafgaand. Het hiervoor bedoelde indexcijfer is het jaarindexcijfer
in de reeks Totaal Consumentenprijsindex (CPI) Werknemers Laag, zoals berekend door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (C.B.S.) op de recentste basis. De nieuwe vergoeding zal evenwel nimmer lager zijn dan de laatst
geldende vergoeding. Indien het Centraal Bureau voor de Statistiek te eniger tijd de publicatie van het betreffende
indexcijfer mocht staken, dan wel overgaat op een nieuw basisjaar, zal vanaf dat moment een zoveel mogelijk
vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Koppeling van de nieuwe aan de oude reeks zal, voor zover nodig,
geschieden op aanwijzingen van de directeur van gemeld bureau.

Artikel 4 Kettingbeding

1. Gebruiker is verplicht er voor zorg te dragen, dat de in de considerans vermelde auteurs¬rechtelijke
bescherming op de goederen tijdens de duur van deze en van de eventuele nieuwe licentieovereenkomst
gehandhaafd blijft.
2. YORON neemt het op zich, zich tot het uiterste in te spannen alle in deze licentieovereenkomst genoemde op
YORON rustende verplichtingen, bij overdracht en/of voortzetting van haar onderneming aan en/of door een
derde, in welke vorm en onder welke titel dan ook, aan deze derde ten behoeve van gebruiker op te leggen, welke
derde dient te verklaren ten behoeve van deze aan te nemen, in verband daarmee, om de in deze
licentieovereenkomst omschreven verplichtingen in de akte van over¬dracht van de onderneming woordelijk op te
nemen.

Artikel 5 Rechtsbescherming

1. Gebruiker verbindt zich YORON onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op de roerende
en/of onroerende zaken van gebruiker, van het faillissement van gebruiker, het aanvragen van surséance- c.q.
voorlopige surséance van betaling door gebruiker, onder curatelenstelling van gebruiker, het voornemen van
gebruiker het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, voorts van het op andere wijze verliezen van de beschikking
over haar vermogen door gebruiker en het plegen van inbreuk door derden op de goederen en het product als in
de aanhef van deze overeenkomst aangeduid met de naam: “ASSU APPLICATIES”.
2. Gebruiker is desgevraagd verplicht samen met YORON in en buiten rechte op te treden tegen derden, die
inbreuk maken op het auteursrecht op de goederen, teneinde van deze derden vergoeding te vorderen van alle
schade, die YORON tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het auteursrecht door die derde lijdt, alsmede
een rechterlijk verbod om met de inbreuk makende gedragingen voort te gaan.

Artikel 6 Merken en andere aanduidingen

1. Gebruiker zal het model of de constructie van de door haar van YORON afgenomen goederen niet wijzigen.
2. Het is gebruiker niet toegestaan enig merk, kenteken, letters, nummers of andere aanduidingen, die door
YORON op haar producten zijn aangebracht, te verwijderen en/of te wijzigen.

Artikel 7 (tussentijdse) beëindiging

1. Indien gebruiker:
- enige bepaling van deze overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt;
- enige voorwaarde, verbonden aan een door één der partijen verleende toestemming, niet volledig nakomt of
daaraan niet voldoet;
- surséance van betaling c.q voorlopige surséance van betaling aanvraagt;
- in staat van faillissement wordt verklaard;
- haar rechten op grond van deze overeenkomst verkregen geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming
van de andere partij aan een ander doet over¬gaan;
- de beschikking over haar vermogen verliest,
heeft YORON het recht deze overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen door middel van een aangetekend
schrijven gericht aan gebruiker of voor zover de wet dit toelaat deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd te
verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
2. Deze overeenkomst eindigt naast het gestelde in het voorgaande lid op de volgende wijzen:
A. Met wederzijds goedvinden van partijen, welke verklaring van partijen wordt neergelegd in een door partijen te
ondertekenen overeenkomst.
B. Ontbinding door de rechter op verzoek van één der partijen.
3. Gebruiker zal in het geval van nalatigheid van gebruiker aan YORON tevens aanvullende schade vergoeden, door
de laatste te lijden als gevolg van de tussentijdse beëindiging van deze overeen¬komst.

Artikel 8 Kosten

De kosten van het opstellen van deze overeenkomst zijn voor rekening van YORON.

Artikel 9 Conversie

1. In het geval dat één of meerdere (gedeelten van) artikelen van deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te
zijn, zullen de overige (gedeelten van) artikelen van deze overeen¬komst van kracht en waarde blijven.
2. Partijen zijn gehouden om de niet rechtsgeldige artikelen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere
bepalingen, dat deze artikelen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een
zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de artikelen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke
artikelen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel
en de strekking van deze overeen¬komst.

Artikel 10 Overdraagbaarheid

Het is gebruiker, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YORON, niet toegestaan haar
rech¬ten en verplichtingen uit hoofde van deze overeen¬komst aan een derde over te dragen.

Artikel 11 Vrijwaringsverklaring

1. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het product ASSU APPLICATIES en de
Algemene Voorwaarden van de YORON groep en deze te aanvaarden.
2. Gebruiker verklaart tevens dat de gegevens die in deze verklaring zijn vermeld juist en volledig zijn.
3. Gebruiker staat ervoor in dat hij/zij gerechtigd is het product ASSU APPLICATIES binnen zijn doelstelling te
gebruiken en dat dit gebruik geen inbreuk maakt op rechten van een derde.
4. Gebruiker vrijwaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: YORON B.V. ter zake van, en zal
haar schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor haar voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat
het product ASSU APPLICATIES inbreuk maakt op diens rechten.
5. Gebruiker aanvaardt en stemt er mee in dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: YORON
B.V., mocht zij en/of ondergetekende in rechte worden betrokken in verband met het (gebruik van het) product
ASSU APPLICATIES, vrij is in de keuze van haar advocaat en de integrale advocaatkosten voor rekening komen van
gebruiker.
6. Gebruiker zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: YORON B.V steeds onmiddellijk op de
hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat het (gebruik van het) product ASSU APPLICATIES inbreuk
maakt op diens rechten.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verklaren, door middel van acceptatie van deze overeenkomst, dat de algemene voorwaarden van
YORON deel uitmaken van deze licentieovereenkomst en dat gebruiker een redelijke tijd en mogelijkheid heeft
gehad van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.

Artikel 13 Geschillen

Eventuele geschillen tussen partijen naar aanleiding van deze overeenkomst en eventuele nadere
overeenkom¬sten, zullen in eerste instantie worden beslecht door de conform normale regelen van procesrecht
absoluut bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.
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