ADFAS Licentievoorwaarden
De ADFAS Licentievoorwaarden zijn op de licentiehouder van dit ADFAS pakket van toepassing.
Onder pakket wordt verstaan: een elektronische versie van of een opslagmedium met daarop software
vervaardigd door Adfas BV, ook wel aangeduid als Adfas.
DIT PAKKET WORDT GELEVERD ONDER DE STANDAARDBEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK, DIE BIJ HET
GEVEN VAN LICENTIES OP SOFTWARE VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKINGEN EN DE GARANTIE ZIJN
HIERONDER BESCHREVEN EN DE LICENTIEHOUDER ACCEPTEERT DEZE VOORWAARDEN DOOR DIT
PAKKET TE INSTALLEREN. Alle auteursrechten en andere rechten op het materiaal in dit pakket rusten
uitsluitend bij Adfas BV. Het recht van de licentiehouder om de ADFAS programmatuur te gebruiken vervalt
automatisch als de licentiehouder zich niet houdt aan welke van de hieronder vermelde voorwaarden dan
ook. Dit exemplaar van ADFAS wordt de licentiehouder onder de volgende voorwaarden verstrekt.
Het toegestaan gebruik
De licentiehouder mag:
• de ADFAS programmatuur gebruiken op ieder daarvoor compatibele computer, onder voorwaarde
dat de ADFAS programmatuur slechts op één computer tegelijkertijd gebruikt wordt voor
administratieve doeleinden, en onder voorwaarde dat de licentiehouder in het bezit is van een door
Adfas op naam van de licentiehouder verstrekte registratie sleutel.
• de ADFAS programmatuur gebruiken op ieder daarvoor compatibele netwerk, onder voorwaarde dat
de ADFAS programmatuur slechts op één netwerk tegelijkertijd gebruikt wordt voor administratieve
doeleinden, en onder voorwaarde dat de licentiehouder in het bezit is van een door Adfas op naam
van de licentiehouder verstrekte registratie sleutel.
Het verboden gebruik
De licentiehouder mag NIET zonder schriftelijke toestemming van Adfas BV:
• kopieën maken van de ADFAS documentatie of van de ADFAS programmatuur, met uitzondering van
de manier die in de ADFAS handleiding staat beschreven.
• de ADFAS programmatuur of documentatie verspreiden, verhuren, doorverkopen of leasen.
• de ADFAS programmatuur of documentatie veranderen of aanpassen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot, vertalen, decompileren, disassembleren of een afgeleide versie vervaardigen.
Beperkte garantie
Hoewel Adfas BV de programmatuur heeft getest en de documentatie heeft gecontroleerd, AANVAARDT
ADFAS BV GEEN ENKELE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID UIT WELKE HOOFDE OOK, TEN AANZIEN VAN
DEZE PROGRAMMATUUR OF DOCUMENTATIE, DE KWALITEIT, DE PRESTATIES OF DE GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL. DIENTENGEVOLGE WORDEN DEZE PROGAMMATUUR EN DOCUMENTATIE IN DE
GEGEVEN VORM GELEVERD EN DRAAGT DE LICENTIEHOUDER HET VOLGENDE RISICO T.A.V. KWALITEIT
EN PRESTATIES DAARVAN.
ADFAS BV DRAAGT ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DIRECTE,
INDIRECTE, BIJZONDERE, TOEVALLIGE OF UIT HET GEBRUIK VOORTKOMENDE SCHADE, DIE
VEROORZAAKT WORDT DOOR HET GEBRUIK VAN OF DOOR HET ONVERMOGEN IN HET GEBRUIK VAN
DEZE PROGRAMMATUUR OF DE DOCUMENTATIE, zelfs niet nadat Adfas BV op de hoogte is gesteld over de
mogelijkheden van dergelijke schade, Adfas BV draagt met name geen verantwoordelijkheid voor welk
programma of welke gegevens dan ook, die met de ADFAS programmatuur worden opgeslagen of gebruikt,
met inbegrip van de kosten gemoeid met het eventueel weer beschikbaar maken van dergelijke
programma’s en/of gegevens.
DE GARANTIES EN PLICHTEN ALS HIERBOVEN VERMELD GELDEN BIJ UITSLUITING EN IN PLAATS VAN
ALLE ANDERE, MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, UITGESPROKEN OF GEÏMPLICEERD.
Geen enkele ADFAS dealer, agent of werknemer is gerechtigd enige verandering of toevoeging te geven op
deze garantie.

