
 

 

 

Mobiele Hilti PROFIS Engineering -applicatie 

EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST 

 

 

 
Deze eindgebruikersovereenkomst voor de mobiele Hilti PROFS Engineering applicatie ('overeenkomst') door en tussen Hilti 

Belgium, Bergensesteenweg 1424, 1070 Anderlecht, BTW BE 0402.914.739 RPR Brussel ('softwareleverancier') en u ('klant') gaat in 
op de datum waarop de klant akkoord gaat met deze overeenkomst ('ingangsdatum'). Tijdens het registratieproces voor de software 

heeft de klant deze overeenkomst geaccepteerd door op de knop voor akkoord te klikken voorafgaand aan de eerste mogelijkheid tot 

gebruik van de software. De klant garandeert en verklaart hierbij dat hij/zij tijdens het registratieproces uitsluitend volledige en 

waarheidsgetrouwe informatie heeft opgegeven over zijn/haar bedrijf en over hem-/haarzelf, en meer bepaald, zonder hiertoe beperkt 

te zijn, geen pseudoniemen heeft gebruikt. De softwareleverancier verleent de klant – aan de persoon die in de registratie is genoemd 

('geregistreerde gebruiker') – in de vorm van een lening onder de voorwaarden van deze overeenkomst het recht om gebruik te maken 

van de mobiele Hilti PROFS Engineering applicatie, updates en upgrades van de software (hierna overkoepelend 'software' 

genoemd). Zodoende komen de partijen het volgende overeen:  

 

1. Gebruik van de software door de klant.  
1.1 Verplichtingen van de softwareleverancier.  De softwareleverancier zal de software zoals beschreven in artikel 1.2 van 

deze overeenkomst, beschikbaar stellen aan de klant op grond van deze overeenkomst. De softwareleverancier mag de software 

verbeteren met behulp van updates en/of upgrades, maar is hiertoe niet verplicht. Onder 'updates' wordt verstaan software die defecten 

in de software oplost en/of die kleine verbeteringen van de vorige software kan bevatten. Onder 'upgrades' wordt verstaan nieuwe 

voorzieningen, mogelijkheden en functionaliteiten van de software.  De softwareleverancier mag naar eigen goeddunken bepalen of 

een update en/of upgrade beschikbaar wordt gesteld en of verbeteringen als update of upgrade worden beschouwd. 

 

1.2 Softwarebeschrijving.  De softwarebeschrijving en de softwarefuncties (inclusief handleidingen en andere documentatie) 

worden aan de klant beschikbaar gesteld op de websites van de softwareleverancier zoals die van tijd tot tijd bijgewerkt worden door 

de softwareleverancier Google Play. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garandeert de softwareleverancier op 

geen enkel moment dat essentiële functies van de software die relevant zijn voor de klant voor de looptijd van deze overeenkomst 

behouden blijven. De softwareleverancier garandeert geen neerwaartse compatibiliteit van de software.  

1.3 Systeemvereisten. De bediening of het gebruik van de software door de klant kan bepaalde systeemvereisten zoals 

gespecificeerd en van tijd tot tijd bijgewerkt op de websites van de softwareleverancier vereisen, waar alleen de klant 

verantwoordelijk is te verzekeren dat aan de systeemvereisten wordt voldaan. Het verstrekken van systeemvereisten vormt geen 

onderdeel van de verplichtingen van de softwareleverancier krachtens deze overeenkomst.  

 
1.4 Verplichtingen van de klant.  De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de software door de geregistreerde 

gebruiker en zijn/haar naleving van deze overeenkomst. De klant zal zich naar redelijkheid inspannen om ongeoorloofde toegang tot, 
of gebruik van, de software door ongeoorloofde derden te voorkomen via zijn systemen en de softwareleverancier onmiddellijk te 

informeren over elk(e) dergelijk(e) ongeoorloofd(e) toegang of gebruik. 

 

1.5 Verboden activiteiten.  De klant zal de software uitsluitend gebruiken voor de eigen interne zakelijke doeleinden. Indien niet 

uitdrukkelijk anders is bepaald door dwingende wettelijke bepalingen, zal de klant: (i) de software niet licentiëren, sublicentiëren, 

decompileren, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, time sharing of aanbieden, of de 

software anderszins beschikbaar stellen aan eventuele derden; (ii) de software gebruiken in strijd met toepasselijke lokale, provinciale, 

nationale en/of buitenlandse wetgeving, verdragen en/of regelgeving die op een betreffende partij van toepassing zijn, of de software 

anderszins gebruiken in strijd met deze overeenkomst.  

2. Gratis gebruik van software en back-up van gegevens. 
2.1 Gratis gebruik van software.  Totdat de softwareleverancier anders bepaalt (intrekking), zal de softwareleverancier de 

software aan de klant beschikbaar stellen voor download via Google Play en/of Apple iTunes. De softwareleverancier heeft geen 

overige of verdere leveringsverplichtingen; in het bijzonder zal de softwareleverancier de software niet installeren in de IT-systemen 

van de klant en niet de broncode van de software verstrekken aan de klant. Alle implementatiediensten om de software technisch voor 

te bereiden op operationeel gebruik (d.w.z. installeren van de software om te voldoen aan de technische systeemvereisten en instellen 

van de technische parameters van de software) zullen uitsluitend worden gedaan door de klant. De softwareleverancier kan van tijd tot 

tijd nieuwe updates van de software verstrekken, waarbij uitsluitend de klant ervoor verantwoordelijk is om regelmatig te controleren 

of een nieuwe update kan worden gedownload. Wanneer een update wordt vrijgegeven, verliezen alle voorgaande softwareversies 

automatisch en met onmiddellijke ingang hun geldigheid en de klant vrijwaart de softwareleverancier van alle claims verbonden met 

het voortgezette gebruik van een dergelijke voorgaande software. 

 

https://play.google.com/store?hl=be
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2.2 Zakelijke klanten.  De software is uitsluitend bedoeld en ontwikkeld voor gebruik door professionele zakelijke klanten in de 

bouw- en opbouwrandensector, energiesysteembouw en gebouwonderhoud, en is niet bedoeld voor andere zakelijke sectoren of 

gebruik door particuliere eindgebruikers ('gebruiksgebied'). Hilti doet afstand van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims en 

rechtsmiddelen die voortvloeien uit gebruik van de services door de klant dat buiten het gebruiksgebied valt, voor zover wettelijk 

toegestaan.  

2.3 Back-up van gegevens.  De software wordt door de klant geïnstalleerd op de IT-systemen. Daarom blijft het de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de klant om actuele back-ups te bewaren van alle gegevens die verband houden met het gebruik van de 

software.  

3. Vrijwaring door klant 
3.1 De klant vergoedt, vrijwaart en verdedigt de softwareleverancier tegen alle claims en/of boetes van derden die zijn gebaseerd 

op: (i) gebruik van de services door de klant voor zover dat gebruik in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst; (ii) 

schending door de klant van een toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; of (iii) de gegevens, andere informatie of 

materialen van de klant die zijn geüpload of samen met de services zijn gebruikt, mits de klant onverwijld schriftelijk in kennis is 

gesteld van een dergelijke claim of boete. Het niet onmiddellijk informeren van de klant ontheft de klant niet van zijn/haar 

verplichtingen onder dit artikel, behalve voor zover de klant kan aantonen dat hij/zij wezenlijk is benadeeld door dergelijk verzuim. 

De softwareleverancier zal op verzoek van de klant naar redelijkheid meewerken aan de verdediging van een dergelijke claim, waarbij 

de klant de softwareleverancier schadeloos zal stellen voor redelijk betaalde kosten opgelopen in verband met dergelijke 

medewerking. Indien daartoe besloten door de softwareleverancier, heeft de klant de exclusieve bevoegdheid om de claim te 

verdedigen of hierometrent een dading te maken, op voorwaarde dat dergelijke dading geen betaling door de softwareleverancier of 

erkenning van wangedrag door de softwareleverancier inhoudt. 

4. Eigendomsrechten. 
4.1 © Hilti Corporation 2017. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, behoudt als enige 

exclusief en onbeperkt het eigendom en behoudt zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen voor en alle intellectuele rechten 

(zoals deze term is gedefinieerd in artikel 4.2 ) op de software (inclusief updates en upgrades), tenzij expliciet anders bepaald in deze 

overeenkomst. De softwareleverancier is door Hilti Corporation gemachtigd de klant rechten op de software (inclusief updates en 

upgrades) te verlenen overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. 

4.2 Intellectuele eigendomsrechten.  Betekent alle gemeenrechtelijke, wettelijke en andere industriële eigendomsrechten en 

intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyrights, auteursrechten, naburige rechten, morele rechten, databankrechten, 

handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere eigendomsrechten die overal ter wereld worden afgegeven of erkend of 

afdwingbaar zijn krachtens alle toepasselijke wetten en alle morele rechten, verbonden met de software.   

4.3 Voorbehoud van rechten.  Behoudens de krachtens deze overeenkomst uitdrukkelijk toegekende rechten worden krachtens 

deze overeenkomst aan de klant geen andere rechten verleend dan uitdrukkelijk hierin beschreven. De klant behoudt alle rechten en 

eigendomsrechten en belangen in zijn gegevens en andere niet van de softwareleverancier afkomstige software en andere intellectuele 

eigendom waartoe de softwareleverancier mogelijk van tijd tot tijd toegang heeft tijdens het verstrekken van de software.  

 

4.4 Toekenning van rechten.  De softwareleverancier kent aan de klant een niet-exclusief, enkel (voor één geregistreerde 

gebruiker), niet-overdraagbaar recht toe voor het downloaden en gebruiken van de software overeenkomstig en gedurende de looptijd 
van deze overeenkomst. Indien andere gebruikers die zijn geassocieerd met het bedrijf van de klant de software willen gebruiken, 

moeten deze gebruikers zelf de software downloaden en zich registreren.  

 

4.5 Beperkingen. Indien niet expliciet anders bepaald door dwingend recht, zal de klant zich onthouden van (i) afgeleide werken 

gebaseerd op de software te wijzigen, kopiëren of creëren; (ii) enige inhoud die deel uitmaakt van de dienst vormgeven of spiegelen, 

anders dan op de eigen intranetten van de klant voor de eigen interne zakelijke doelen; (iii) de software of enig onderdeel ervan 

reverse engineeren of decompileren; (iv) zich toegang verschaffen tot de software met als doel een commercieel beschikbaar product 

of dienst te bouwen; (v) kenmerken, functies, interfaces of afbeeldingen van de software of enig onderdeel ervan kopiëren; of (vi) de 

software gebruiken op enigerlei wijze die in strijd is met het hierin toegestane gebruik.  

5. Vertrouwelijkheid. 
5.1 Vertrouwelijkheid.  Een partij zal geen vertrouwelijke informatie (zoals gedefinieerd in artikel 5.2) van de andere partij 

openbaar maken of gebruiken buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de andere partij of indien wettelijk vereist en toegestaan overeenkomstig artikel 5.4 hieronder. 

 

5.2 Vertrouwelijke informatie.  Betekent (a) de software in enige vorm, (b) zakelijk of technische informatie van iedere partij, 

inclusief maar niet beperkt tot enige informatie gerelateerd aan softwareplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, 

marketingplannen, zakelijke kansen, personeel, research, ontwikkeling of knowhow. 
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5.3 Bescherming.  Elke partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie van de andere partij op dezelfde manier te 

beschermen zoals hij zijn eigen gelijksoortige vertrouwelijke informatie beschermt (maar in geen geval met minder dan een redelijke 

mate van zorg en redelijke technologische industrienormen). 

 

5.4  Gedwongen openbaarmaking.  Wanneer een partij wettelijk gedwongen is vertrouwelijke informatie van de andere partij 

openbaar te maken, zal zij (voor zover wettelijk toegestaan) de andere partij voorafgaand in kennis stellen van zo'n gedwongen 

openbaarmaking en, op kosten van de andere partij, redelijke bijstand verlenen, als de andere partij de openbaarmaking wenst te 

voorkomen of te betwisten. 
 

5.5 Rechtsmiddelen.  Als een partij enige vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maakt of gebruikt (of dreigt 

deze openbaar te maken of te gebruiken) in strijd met de onderstaande geheimhoudingsbescherming, heeft de andere partij het recht, 

zonder afbreuk te doen aan het recht om eventuele andere beschikbare rechtsmiddelen in te zetten, om een dwangmiddel te gebruiken 

om dergelijke handelingen te stoppen, met dien verstande dat de partijen erkennen dat alle andere beschikbare rechtsmiddelen 

ontoereikend zijn. 

 

5.6 Uitsluitingen.  Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt voor het publiek, 

zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (ii) bekend werd aan een partij voorafgaand aan de openbaarmaking 

door de andere partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door een 

partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; of (iv) is ontvangen van een derde zonder schending van enige 

verplichting jegens de andere partij. 

6. Disclaimer.   
De klant zal zich strikt houden aan de beperking van het gebruik van de software zoals hierna uiteengezet:  

6.1 De verantwoordelijkheid voor de afstemming van de grondplaat op de ankers ligt volledig bij de klant. De afbeelding in de 

software is bedoeld ter illustratie. De klant dient echter aan de hand van de relevante rapporten te controleren hoe deze moet worden 

geïnterpreteerd.  

6.2 De klant is verantwoordelijk voor het accuraat interpreteren en volgen van de gebruiksinstructies die bij de software worden 

gegeven. Eventuele speciale opmerkingen die de bouwkundige ingenieur in het rapport maakt, hebben voorrang op de instructies in de 

software. 

6.3 Via de instellingsafdeling kan de klant de meeste instellingen wijzigen om aan de specifieke vereisten van de klant te voldoen, 

waaronder land-specifieke portfolio en talen.   

6.4 Alle informatie en gegevens in de software betreffen uitsluitend het gebruik van Hilti producten en zijn gebaseerd op de 

principes, formules en veiligheidsvoorschriften volgens Hilti's technische aanwijzingen en gebruiks-, montage- en 

bevestigingsinstructies, enz. die strikt moeten worden nageleefd. Het Hilti productportfolio dat kan worden gebruikt in verband met 

software kan van land tot land verschillen. 

6.5 Alle cijfers in de software zijn gemiddelde cijfers, voer daarom gebruiksspecifieke testen uit vóór het gebruik van het relevante 

Hilti product. 

6.6 De resultaten van de berekeningen verricht met behulp van de software zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens die de klant 

invoert. Daarom draagt de klant de verantwoordelijkheid voor de afwezigheid van fouten, de volledigheid en de relevantie van de 

gegevens die worden ingevoerd door de klant. Bovendien valt het onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om de 

berekening te laten controleren en goedkeuren door een deskundige, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de geldende 

normen en vergunningen, voordat deze wordt gebruikt voor de specifieke faciliteiten van de klant. De software dient alleen ter 

ondersteuning om de normen en vergunningen te interpreteren en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van 

fouten, de juistheid en de relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. De klant moet alle nodige en 

redelijke maatregelen nemen om schade veroorzaakt door de software te voorkomen of te beperken. In het bijzonder moet de klant 

zorgen voor de regelmatige back-up van de programma's en gegevens. Hilti is niet aansprakelijk voor de gevolgen, zoals het herstel 

van verloren of beschadigde gegevens of programma's als gevolg van het feit dat de klant zijn verplichtingen bewust tekort is 

geschoten in de naleving van zijn verplichtingen. Alle berekeningsresultaten en -ontwerpen zijn aanbevelingen en moeten worden 

bevestigd door een professionele ontwerper en/of bouwkundige ingenieurs om te waarborgen dat de berekeningsresultaten en -
ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor het specifieke rechtsgebied van de klant en voor de vereisten van het betreffende project. 

Het is aanbevolen om de Hilti PROFIS installatiesoftware te gebruiken voor meer ontwerpmogelijkheden en flexibiliteit. 

6.7 Het gedeelte 'WAARSCHUWINGEN' in elk rapport dat met de software is gegenereerd, maakt een wezenlijk deel uit van het 

uitgangspunt van de berekening. De klant dient deze na te leven en deze vóór gebruik te laten beoordelen door een relevante 

deskundige.  
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7. Uitsluiting van garantie. 
De rechtsmiddelen uiteengezet in artikel 8.1 hieronder zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de klant en zijn exclusief en in 

plaats van alle andere garanties, algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verborgen gebreken. Alle aspecten van 

de software worden verstrekt “in de huidige staat” en, behalve zoals expliciet uiteengezet in artikel 8.1 hieronder, wijst de 

softwareleverancier hierbij, voor zover toegestaan door de wet, alle verklaringen, garanties en voorwaarden af, zowel mondeling als 

schriftelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de software, met inbegrip van maar niet beperkt tot, enige stilzwijgende 

garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (zelfs als de softwareleverancier over een dergelijk doel was 

geïnformeerd), inclusief voor verborgen gebreken, met betrekking tot een onderdeel van de software. Softwareleverancier garandeert 
niet dat de software ononderbroken zal zijn of vrij van fouten/defecten (ongeacht of een dergelijke fout/defect zichtbaar of verborgen 

zou zijn). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de selectie en het gebruik van de software. Elke partij erkent en gaat ermee 

akkoord dat het bij het aangaan van deze overeenkomst geen beroep doet op en geen rechtsmiddel heeft ten aanzien van enige 

mededeling, verklaring, garantie of afspraak van een persoon anders dan zoals uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst als een 

garantie of verklaring. 

8. Gebreken. 
8.1 Kennisgevingsplicht.  De klant zal de softwareleverancier onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige vermeende 

gebreken (zoals gedefinieerd in artikel 8.2) van de software, inclusief een omschrijving van het vermeende gebrek. De 

softwareleverancier kan naar eigen inzicht beslissen of een bepaald gebrek wordt verholpen door middel van een herstelling of een 

vervanging. Als de softwareleverancier niet in staat is het gebrek te verhelpen binnen een redelijke termijn, dan kan de klant (i) een 

vermindering van de kosten voor de software vragen of (ii) deze overeenkomst beëindigen en een terugbetaling vragen van de Kosten 

die betaald werden voor de gebrekkige software, onverminderd het recht om een schadevergoeding te verkrijgen.  

8.2 Gebrek.  Betekent zodanig ernstige fouten waardoor de software niet werkt zoals beschreven in artikel 1.2. Fouten waarbij 

(i) met redelijke inspanning van de klant een tussentijdse oplossing kan worden gebruikt of die (ii) niet leiden tot downtime of tot 

serieuze verstoring van de gegevensintegriteit van de klant, worden niet beschouwd als een gebrek. 

9. Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid. 
9.1 Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid. Onverminderd artikel 7 hierboven, zal de softwareleverancier of zijn 
werknemers, functionarissen, agenten of onderaannemers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige winstderving, verlies van 

voordeel, verlies van omzet, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van contract, verlies van gebruik, zakelijke verliezen 

of zakelijke onderbreking, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van klanten, vordering van derden of enige andere 

indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook in verband met of voortvloeiend uit het verstrekken, uitvoeren 

of gebruiken van de software, ongeacht of het als contractbreuk (met inbegrip van ernstige fouten) of wangedrag, niet-contractuele 

fout of nalatigheid (inclusief grove nalatigheid), verborgen gebreken wordt aangehaald, zelfs als softwareleverancier op de hoogte was 

van de mogelijkheid van dergelijke schade.  

 

Onverminderd artikel 9.2, is de maximale aansprakelijkheid van de softwareleverancier (hetzij contractueel, op basis van rechtspraak, 

onrechtmatige daad of enige andere vorm van aansprakelijkheid inclusief verborgen gebreken) voor schade of verlies, ongeacht hoe 

deze ontstaan of veroorzaakt werd, al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid van de softwareleverancier (inclusief grove nalatigheid), 

geen geval groter zijn dan EUR 1´000 of dan enig bedrag dat door de klant aan softwareleverancier in verband met de software moet 

worden betaald en op jaarbasis moet worden berekend.  

 

9.2 Uitzonderingen.  De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet geldig voor enige 

dwingende wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor aansprakelijkheid krachtens de Belgische productaansprakelijkheidswet 

en aansprakelijkheid voor (i) fraude of opzet, of (ii) dood en dodelijke of lichamelijke letsels of letsels met betrekking tot de 
gezondheid veroorzaakt door nalatigheid of (iii) enige andere aansprakelijkheid dat niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de 

toepasselijke wetgeving. Bovendien gelden dergelijke beperkingen van de aansprakelijkheid niet indien en voor zover de 

softwareleverancier een specifieke garantie heeft verondersteld.  

 

9.3 Verplichting van de klant om schade te voorkomen en beperken.  De softwareleverancier is niet in staat individuele 

klantbestanden te herstellen in geval van gegevensverlies. De klant is daarom verplicht passende maatregelen te nemen om schade te 

voorkomen en beperken; in het bijzonder is de klant verplicht om regelmatig back-up kopieën te maken van alle gegevens die in 

verband met de software op een regelmatige basis worden opgeslagen. 

10. Controles 
10.1 Recht op controle.  Om te onderzoeken of de klant voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst, zal de 

softwareleverancier of een onafhankelijke derde partij, aangewezen door de softwareleverancier, binnen de bedrijfsuren van de klant 

en zonder een aankondigingsperiode in acht te nemen, het recht hebben de IT-systemen van de klant te controleren, voor zover 

redelijkerwijs nodig. 
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11. Gegevensbescherming 

De softwareleverancier treedt op als gegevensbeheerder.  

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving  verzamelt, verwerkt en gebruikt de softwareleverancier de 

(persoonlijke) gegevens die door de klant zijn verstrekt tijdens het softwareregistratieproces, (i) om het gebruik van de 

software voor geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en misbruik ervan te voorkomen; (ii) voor ondersteunings- en 

factureringsdoeleinden (indien van toepassing) en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het vestigen, uitvoeren en 

beëindigen van de contractuele relatie; (iii) om in het geval van een kwaliteitsprobleem (bijv. gebreken in de software of 
andere producten van de softwareleverancier) de softwareversie te identificeren die door de klant wordt gebruikt en de klant 

te informeren over aanbevolen stappen om een dergelijk kwaliteitsprobleem te beperken of verhelpen (bijv. met updates, 

upgrades, bugfixes, patches enz.). De softwareleverancier registreert het gebruiksgedrag van de klant en de geregistreerde 

gebruiker, waaronder de computerconfiguratie (hardware en besturingssysteem) van de klant (geregistreerde gebruiker), de 

unieke telefoon-ID, het land, het besturingssysteem en navigatiepatronen, op anonieme basis (d.w.z. op zo een manier dat 

gegevens niet te herleiden zijn naar bepaalde geregistreerde gebruikers) en evalueert deze (ook na afloop of beëindiging van de 

overeenkomst) om de software en andere producten te verbeteren die door de softwareleverancier of door een ander bedrijf 

binnen de Hilti groep (d.w.z. elk bedrijf waarin Hilti Corporation, direct of indirect, een minderheids- of meerderheidsbelang 

heeft) worden gedistribueerd. Daarnaast evalueert de softwareleverancier op klantniveau voor interne kwaliteitswaarborg en 

interne controledoeleinden de hoeveelheid geactiveerde licentiesleutels en hoe vaak de software in totaal wordt gebruikt (d.w.z. 

niet van één geregistreerde gebruiker). 
 

11.1 Kosten van de controle.  Uitsluitend wanneer tijdens zo'n controle een schending van deze overeenkomst wordt vastgesteld, 

komen de redelijke kosten voor het uitvoeren van een dergelijke controle door de softwareleverancier voor rekening van de klant.  

12. Looptijd & beëindiging. 
12.1 Looptijd.  Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd, waar 'looptijd' betekent de periode vanaf de ingangsdatum tot 

aan de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd.  

 

12.2 Beëindiging door softwareleverancier.  De softwareleverancier mag deze overeenkomst op elk moment beëindigen, zonder 

inachtneming van een opzegtermijn, en in die context teruggave of onherroepelijke verwijdering van de software vragen. 

 

12.3 Beëindiging door klant.  De klant mag deze volledige overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 60 dagen voorafgaand aan het einde van een kalendermaand. 

12.4 Beëindiging met een reden.  Bovendien kan iedere partij deze overeenkomst en alle onderliggende overeenkomsten 

eenzijdig, op zichzelf en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang beëindigen ingeval de andere partij inbreuk 

maakt op enige wezenlijke bepaling van deze overeenkomst en een dergelijke schending niet verholpen is binnen 30 dagen na 

kennisgeving van een dergelijke schending. 

12.5 Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst.  Na beëindiging van de overeenkomst zal de klant onmiddellijk de 

toegang en het anderszins gebruiken van de software staken en is hij/zij verplicht de software onherroepelijk van de IT-systemen te 

verwijderen.  

 

12.6 Bepalingen die hun geldigheid behouden.  Een beëindiging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor opgebouwde 

rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van beide partijen, of enige rechten of rechtsmiddelen die voortvloeien 

uit of in verband staan met een dergelijke beëindiging zoals beschreven in deze overeenkomst, noch zal het van invloed zijn op de 
geldigheid van de bepalingen van deze overeenkomst, die expliciet of door de aard van de activiteiten van kracht blijven na de 

beëindiging van deze overeenkomst, en dit voor een termijn van ten minste 10 jaar vanaf een dergelijke beëindiging om welke reden 

dan ook, indien een dergelijke bepaalde termijn noodzakelijk is om het voortbestaan van een van deze bepalingen te verzekeren, 

tenminste voor de duur van deze bepaalde looptijd.. 

13. Wijzigingen van de overeenkomst 

13.1 Wijzigingen van de overeenkomst.  De softwareleverancier behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te 
wijzigen ('wijziging'). De softwareleverancier zal de klant een redelijke voorafgaande kennisgeving geven van de wijziging 

('wijzigingsmelding). De klant heeft het recht bezwaar tegen de wijziging te maken tot twee (2) weken voordat de wijziging moet 

ingaan ('ingangsdatum wijziging'). Indien de klant niet tijdig bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging 

door de klant en zal de wijziging van kracht worden op de ingangsdatum van de wijziging. Indien de klant tijdig bezwaar maakt, mag 

de softwareleverancier kiezen om de overeenkomst met de klant voort te zetten onder de voorwaarden van deze overeenkomst zonder 

de wijziging, of, ondanks 11.2 hierboven, de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de wijziging te beëindigen. De 

softwareleverancier zal de klant specifiek informeren over het beëindigingsrecht van de softwareleverancier, de bezwaartermijn voor 

de klant, de ingangsdatum van de wijziging en de gevolgen van geen bezwaar maken tegen de wijzigingsmelding. 
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14. Algemene bepalingen. 
14.1 Relatie tussen de partijen.  De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst creëert geen maatschap, 

franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen en mag ook niet als zodanig worden uitgelegd. 

 

14.2 Kennisgevingen.  Tenzij de voorwaarden van deze overeenkomst uitdrukkelijk een andere vorm vereisen, moeten alle 

kennisgevingen volgens deze overeenkomst ten minste in schriftelijke vorm worden afgegeven. De softwareleverancier en klant 

zenden dergelijke kennisgevingen per e-mail naar het/de adres(en) en de contactpersoon/personen aangegeven door de klant en 

softwareleverancier bij registratie van de account van de klant bij de softwareleverancier of naar het/de adres(sen) die de partijen aan 
elkaar opgeven. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de kennisgevingen schriftelijk worden verzonden. De 

softwareleverancier is daarnaast gerechtigd om kennisgevingen aan de klant rechtstreeks te doen via de software.  

 

14.3 Afstandsverklaring en cumulatieve rechtsmiddelen.  Het niet of vertraagd uitoefenen van enig recht krachtens deze 

overeenkomst door één van beide partijen mag niet worden uitgelegd als afstandsverklaring van dat recht. 

 

14.4 Onderaannemers.  De softwareleverancier kan onderaannemers opdracht geven tot het verstrekken van de software.  

 

14.5 Overdracht.  De klant is niet gerechtigd om enig(e) recht of verplichting krachtens deze overeenkomst over te dragen, hetzij 

van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareleverancier. De softwareleverancier 

mag enig(e) recht of verplichting krachtens deze overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de 

toestemming van de klant. 

14.6 Toepasselijk recht.  Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Partijen sluiten de toepasselijkheid 

van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit. 

14.7 Bevoegde rechtbank.  De bevoegde rechtbank voor het afhandelen van geschillen in verband met deze overeenkomst is de 

bevoegde rechtbank die toepasselijk is op de statutaire zetel van de softwareleverancier. De softwareleverancier heeft echter het recht 

om rechtszaken aan te spannen bij de rechter met rechtsmacht op de plaats van de bedrijfszetel van de klant. Iedere partij stemt in met 

de rechtsmacht in dergelijke rechtbanken en doet afstand van alle vorderingen van een ongelegen forum. 

 

14.8 Verdere bepalingen.  Deze overeenkomst vormt samen met de disclaimersectie en de verwijzingen naar de informatie over 

het gebruik en andere verwezen handleidingen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

Er zijn geen andere overeenkomsten, verklaringen, garanties, beloften, convenanten, verplichtingen of toezeggingen dan die hierin 

uitdrukkelijk zijn vermeld. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of 

mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Geen enkele aanpassing, wijziging of afstandsverklaring van enige bepaling van deze 

overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is ondertekend door de partij tegen wie de aanpassing, wijziging of 

afstandsverklaring moet worden gedaan, en niet eerder dan de ingangsdatum is aangegaan.  

 

14.9 Verklaring.  De klant stemt ermee in dat het gebruik van de software geen niet-nakoming van enige wet- of regelgeving vormt. 

 Klant erkent dat hij een onafhankelijke plicht heeft om te voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wetten.  


