
Voor : maximaal 1 CAD station dan wel 1 XPLOT turnkey system 
tussen : Xplot – Multi Axis Coordination cv te Leidschendam <NL> 
en     : Professionele eindgebruikers <NL> 
 
Indien u deze overeenkomst aangaat gelden voor u de navolgende licentiebepalingen. 
 
KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: 
 
DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN XPLOT - MULTI AXIS COORDINATION CV ("MAC"), 
EEN VENNOOTSCHAP NAAR HET RECHT VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN. 
LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR. 
 
DOOR ONDERAAN DEZE OVEREENKOMST UW ACCEPTATIE AAN TE GEVEN DAN WEL DE 
SOFTWARE OP MOGELIJK ANDERE WIJZE TE INSTALLEREN OF TE HEBBEN GEÏNSTALLEERD, 
STEMT U IN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 
 
INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST: 

1. DIENT U HET INSTALLEREN ONMIDDELLIJK AF TE BREKEN 
2. KAN/MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN 
3. MAG DE SOFTWARE OP GEEN ENKEL COMPUTERSYSTEEM WORDEN GEBRUIKT OF 

GEPLAATST 
 
Deze MAC Licentieovereenkomst met Eindgebruikers (“Overeenkomst”) bevat de bepalingen met betrekking tot 
uw licentie om de Software te gebruiken. Software betekent (A) de totale inhoud van de diskette(s), CD-ROM(s) 
of andere media waarbij deze Overeenkomst wordt verstrekt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) 
software van MAC of van derden; (ii) digitale beelden, meegeleverde foto's, clip-art of andere artistieke werken 
("Bibliotheekbestanden"); (iii) bijbehorende schriftelijke materialen ter uitleg ("Documentatie"); en (iv) fonts; en 
(B) alle eventuele upgrades, gewijzigde versies, updates, aanvullingen en kopieën van de Software waarop u door 
MAC een licentie verleend wordt (tezamen te noemen "Updates"). Het begrip "Maximaal Toegestane Aantal 
Computers" betekent het bovenaan deze Overeenkomst aangegeven aantal computers. 
 
MAC verleent u een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken, op voorwaarde dat u instemt met het 
volgende: 
 
1. Gebruik van de Software. 

1.1. U mag één exemplaar van de Software installeren op een harde schijf of ander opslagmedium van het 
Maximaal Toegestane Aantal Computers. 

1.2. U mag één exemplaar van de Software installeren op één enkele file server voor het downloaden en 
installeren van de Software op een harde schijf of ander opslagmedium van het Maximaal Toegestane 
Aantal Computers voor zover deze zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als de file server. Ander 
netwerkgebruik is niet toegestaan. 

1.3. U mag één kopie van de Software maken voor back-up doeleinden, mits uw back-up exemplaar niet op 
een computer wordt geïnstalleerd of gebruikt. 

1.4. THUISGEBRUIK. 
De primaire gebruiker van iedere computer waarop de Software is geïnstalleerd, mag de Software 
tevens op één homecomputer installeren. De Software mag echter niet op de homecomputer worden 
gebruikt als deze tegelijkertijd ook op de primaire computer wordt gebruikt. 

1.5. BIBLIOTHEEKBESTANDEN. 
Tenzij in de Documentatie anders is bepaald, mag u alle met de Software meegeleverde 
Bibliotheekbestanden weergeven, wijzigen, reproduceren en distribueren. U mag de  
Bibliotheekbestanden echter niet afzonderlijk distribueren, d.w.z. in situaties waarin de 
Bibliotheekbestanden het hoofdbestanddeel vormen van het te distribueren product. U dient de bij de 
door u gebruikte Bibliotheekbestanden behorende "Read-Me"-bestanden ("Lees-Mij") na te lezen op de 
rechten die u in verband met die materialen hebt. Bibliotheekbestanden mogen niet worden gebruikt 
voor de productie van smadelijk, lasterlijk, frauduleus, inbreukmakend, onzedelijk, obsceen of 
pornografisch materiaal, of anderszins op illegale wijze. U kunt geen merkrechten met betrekking tot de 
Bibliotheekbestanden of daaruit voortvloeiende werken registreren of opeisen. 

1.6. FONTSOFTWARE. 
Indien de Software fontsoftware bevat, is het navolgende u toegestaan: 
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1.6.1. U mag de fontsoftware op het Maximaal Toegestane Aantal Computers gebruiken zoals 
hierboven is omschreven en deze fontsoftware uitvoeren op ieder gewenst uitvoerapparaat dat 
aan die computers is gekoppeld. 

1.6.2. Indien het Maximaal Toegestane Aantal Computers vijf of minder bedraagt, mag u de 
fontsoftware downloaden in het geheugen (harde schijf of RAM) van één uitvoerapparaat dat 
aan ten minste één van die computers is gekoppeld, teneinde die fontsoftware permanent op het 
uitvoerapparaat te laten staan, en voorts in het geheugen van één extra uitvoerapparaat voor 
ieder veelvoud van vijf dat door het Maximaal Toegestane Aantal Computers is toegestaan. 

1.6.3. U mag een kopie van de fonts die u voor een specifiek bestand hebt gebruikt meenemen naar 
een commerciële drukker of een ander servicebureau, en dit servicebureau mag de fonts 
gebruiken om uw bestand te verwerken, mits dit servicebureau in het bezit is van een licentie 
voor gebruik van die specifieke fontsoftware. 

1.6.4. U mag de fontsoftware converteren naar en installeren in een ander formaat voor gebruik in 
andere omgevingen, een en ander onder de volgende voorwaarden: Een computer waarop de 
geconverteerde fontsoftware wordt gebruikt of geïnstalleerd, wordt beschouwd als een van uw 
Maximaal Toegestane Aantal Computers. Gebruik van de fontsoftware die u hebt 
geconverteerd, is onderworpen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst. Deze 
geconverteerde fontsoftware mag uitsluitend gebruikt worden voor uw eigen gewone interne 
bedrijfsvoering of persoonlijk gebruik, en mag voor geen enkel doel worden gedistribueerd of 
overgedragen, behalve in overeenstemming met Artikel 3 van deze Overeenkomst. 
 

2. Auteursrecht. 
De Software en alle kopieën die u daarvan maakt zijn intellectueel eigendom van MAC en haar leveranciers, 
en de structuur, organisatie en code daarvan behoren tot de kostbare handelsgeheimen en vertrouwelijke 
informatie van MAC en haar leveranciers. De Software is tevens beschermd op grond van de Nederlandse 
Auteurswet, de auteurswetten van de Verenigde Staten van Amerika, internationale verdragsbepalingen, en 
de toepasselijke wetten van het land waar de Software wordt gebruikt. U dient de Software op dezelfde 
manier te behandelen als enig ander materiaal waarop auteursrecht rust, zoals een boek. Het is u niet 
toegestaan de Software te kopiëren, behalve voor zover bepaald onder Artikel 1 ("Gebruik van de 
Software"). Alle kopieën die u krachtens deze Overeenkomst mag maken, dienen dezelfde kennisgevingen 
met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten te bevatten als zijn aangebracht op of in de 
Software. Behoudens voor fontsoftware die naar een ander formaat is geconverteerd in overeenstemming 
met het bepaalde in Artikel 1.6.4, verbindt u zich ertoe de Software niet te zullen wijzigen, aanpassen of 
vertalen, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Europese Richtlijn inzake de 
wettelijke bescherming van computerprogramma's (14 mei 1991, OJ 1991 (122/42) ("de Richtlijn")), dan wel 
op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke nationale regelgeving. Voorts zult u de Software niet aan 
reverse- engineering onderwerpen, decompileren, disassembleren of anderszins trachten de broncode van de 
Software te achterhalen, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Richtlijn, dan wel 
op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke nationale regelgeving. Handelsmerken dienen te worden 
gebruikt volgens de algemeen aanvaarde handelsmerkenpraktijk, inclusief vermelding van de namen van de 
eigenaars van de handelsmerken. Handelsmerken mogen uitsluitend worden gebruikt ter identificatie van 
gedrukt materiaal dat met behulp van de Software is geproduceerd. Dergelijk gebruik geeft u geen 
(intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van het betrokken handelsmerk. Behalve in voornoemde 
gevallen verschaft deze Overeenkomst u geen enkele aanspraak of recht onder of op enig intellectuele 
eigendomsrecht inzake de Software. Deze Overeenkomst bevat de bepalingen met betrekking tot uw licentie 
om de Software te gebruiken en is geen overeenkomst waarbij de Software aan u wordt verkocht. 
 

3. Overdracht. 
Het is u niet toegestaan de Software te verhuren, in lease of in sublicentie te geven, of uit te lenen. U bent 
daarentegen wel bevoegd al uw rechten op het gebruik van de Software aan een derde (rechts-) persoon over 
te dragen, op voorwaarde (i) dat u daarbij ook overgaat tot overdracht aan de (rechts-) persoon in kwestie van 
deze Overeenkomst, de Software, inclusief alle kopieën, Updates en eerdere versies, en alle exemplaren van 
fontsoftware die naar een ander formaat is geconverteerd, (ii) dat u geen kopieën achterhoudt, daaronder 
begrepen kopieën die op een computer zijn opgeslagen en (iii) dat de ontvangende partij instemt met de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 
 

4. Software voor meer dan één omgeving / Software in meer dan één taal / Software op meer dan één medium / 
Meerdere exemplaren / Updates. Indien de Software meer dan één platform of taal ondersteunt, indien u de 
Software op meer dan één medium ontvangt, of indien u anderszins meer dan één exemplaar van de Software 
ontvangt, mag het aantal computers waarop alle versies van de Software worden gebruikt het Maximaal 
Toegestane Aantal Computers niet overschrijden. Het is u niet toegestaan versies of exemplaren van de 
Software die u niet gebruikt te verhuren, in lease of in sublicentie te geven, uit te lenen of over te dragen. 
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Indien de Software een Update van een voorgaande versie van de Software betreft, dient u een geldige 
licentie te hebben voor het gebruik van die voorgaande versie om de Update te mogen gebruiken, en mag u 
voor een periode van dertig (30) dagen na ontvangst van de Update de voorgaande versie nog gebruiken, 
zodat u in staat gesteld wordt over te gaan op de Update. Na afloop van deze periode bent u niet langer 
gerechtigd tot gebruik van de voorgaande versie, behoudens met als uitsluitend doel de installatie van de 
Update. 
 

5. Beperkte garantie. 
MAC garandeert voor een periode van 30 dagen vanaf het moment van ontvangst van de Software dat de 
Software in hoofdzaak in overeenstemming met de Documentatie zal functioneren. Deze beperkte garantie 
geldt niet voor fontsoftware die naar een ander formaat is geconverteerd. Om aanspraak te kunnen maken op 
de garantie, dient u de Software, vergezeld van een bewijs van betaling van het licentiebedrag, binnen deze 
dertig (30) dagen te retourneren naar de plaats van aankoop. Indien de Software niet in hoofdzaak volgens de 
Documentatie functioneert, blijft de gehele aansprakelijkheid van MAC en haar leveranciers, alsmede uw 
exclusieve verhaalsmogelijkheid en uitsluitende recht, beperkt, ter keuze van MAC, tot hetzij vervanging van 
de Software, hetzij restitutie van de licentievergoeding die u voor de Software hebt betaald. 
HET BOVENSTAANDE IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHT EN VERHAALSMOGELIJKHEID 
TER ZAKE EN/OF IN GEVAL VAN SCHENDING VAN GARANTIES DOOR MAC OF HAAR 
LEVERANCIERS.  DE IN DIT ARTIKEL BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE GEEFT U 
SPECIFIEKE EN NAUW OMSCHREVEN RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN 
AFHANKELIJK VAN DE STAAT OF HET RECHTSGEBIED WAAR U GEVESTIGD BENT. 
Voor verdere informatie omtrent garanties kunt u contact opnemen met de Afdeling Customer Support van 
MAC. Niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen die handelen als 
consument. Niets in deze Overeenkomst houdt een beperking in van MAC 's aansprakelijkheid jegens u in 
geval van overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid van MAC. MAC treedt op namens haar leveranciers 
waar het de afwijzing, uitsluiting en/of beperking van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid betreft, 
zoals bepaald in dit Artikel 5, doch niet voor wat betreft andere zaken of doeleinden. 
 

6. AFWIJZING VAN GARANTIES. 
BEHOUDENS DE IN ARTIKEL 5 BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE VERLENEN MAC EN 
HAAR LEVERANCIERS GEEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, 
NOCH AANVAARDEN ZIJ ENIGE VERPLICHTING, MET BETREKKING TOT ENIGE ANDERE 
KWESTIE, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES DAT DE 
SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, OF GARANTIES MET BETREKKING TOT 
VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. MAC EN HAAR 
LEVERANCIERS KUNNEN EN ZULLEN GEEN GARANTIES VERLENEN, NOCH ENIGE 
VERPLICHTING AANVAARDEN, MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF DE RESULTATEN 
DIE U MET BEHULP VAN DE SOFTWARE KUNT BEREIKEN. 
Sommige landen, staten of rechtsgebieden staan niet toe dat impliciete garanties worden uitgesloten of dat 
beperkingen worden opgelegd in verband met de termijn voor impliciete garanties. Derhalve is het mogelijk 
dat bovenstaande beperkingen niet voor u gelden. Voor zover toegestaan, geldt dat de termijn voor eventuele 
impliciete garanties is beperkt tot negentig (90) dagen. 
 

7. Beperking van aansprakelijkheid. 
MAC EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR 
ENIGE VORM VAN GEVOLG-, INDIRECTE, INCIDENTELE, FINANCIËLE OF BIJZONDERE 
SCHADE, DAARONDER BEGREPEN GEDERFDE WINST OF BESPARINGEN, ZELFS WANNEER 
EEN VERTEGENWOORDIGER VAN MAC OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE WAS 
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR VORDERINGEN VAN 
DERDEN. SOMMIGE LANDEN, STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAN NIET TOE DAT 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WORDT UITGESLOTEN OF 
BEPERKT. DERHALVE IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VOOR U 
GELDEN. 
 

8. Toepasselijk recht en algemene bepalingen. 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van het Nederlandse 
conflictenrecht (internationaal privaatrecht). De toepasselijkheid van Artikel 6:254 van het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De toepasselijkheid van: het Weens Koopverdrag 1980 
(CISG), het Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale 
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken, het Verdrag houdende een Eenvormige 
Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken, en alle op basis van deze verdragen 
opgestelde (eenvormige) wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien enig deel van deze Overeenkomst 
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nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de 
Overeenkomst onverlet; deze overige bepalingen zullen onverkort geldig en uitvoerbaar blijven. U verbindt 
zich ertoe de Software niet te verzenden, over te brengen of te exporteren naar landen, of te gebruiken op 
enigerlei wijze waarvoor een verbod geldt op grond van de Export Administration Act (wet op de 
exportadministratie) van de Verenigde Staten van Amerika of andere exportwetten, -beperkingen of -
regelgeving. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege indien u verzuimt de bepalingen ervan na te leven, 
in welk geval u alle exemplaren van de Software dient te vernietigen. Een en ander doet geen afbreuk aan de 
dwingendrechtelijke rechten van partijen die handelen als consument. Deze Overeenkomst kan alleen 
schriftelijk worden gewijzigd door middel van een verklaring ondertekend door een daartoe bevoegde 
leidinggevende binnen MAC, met dien verstande dat MAC het recht heeft wijzigingen aan te brengen in de 
bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot de verlening van licenties aan u voor Updates. 
Dit is de gehele overeenkomst tussen MAC en u met betrekking tot de Software. 
Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, garanties, 
licentieovereenkomsten met eindgebruikers, mededelingen of reclame met betrekking tot de Software. 
 

9. Kennisgeving aan de overheid van de Verenigde Staten van Amerika als eindgebruiker. 
De Software en de Documentatie zijn "Commercial Items" (commerciële artikelen), zoals gedefinieerd in 48 
C.F.R. §2.101, en omvatten "Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en 
"Commercial Computer Software Documentation" (documentatie bij commerciële computersoftware) zoals 
gedefinieerd in 48 C.F.R. §12.212 respectievelijk 48 C.F.R. §227.7202. In navolging van 48 C.F.R. §12.212 
respectievelijk 48 C.F.R. §§227.7202-1 t/m 227.7202-4, worden de "Commercial Computer Software" en 
"Commercial Computer Software Documentation" in licentie gegeven aan de overheid van de V.S. als 
eindgebruiker (A) uitsluitend als "Commercial Items" en (B) uitsluitend met die rechten die aan alle andere 
eindgebruikers worden verleend uit hoofde van de bepalingen van deze Overeenkomst. 
Rechten op niet-gepubliceerde werken worden voorbehouden krachtens de auteurswetten van de Verenigde 
Staten van Amerika. Hoogachtend, Xplot - MAC cv, Spotvogellaan 18, 2261CN Leidschendam, Nederland. 
 

10. Kopie van deze Overeenkomst. 
Voor naslag- en inzagendoeleinden bevindt zich in de Documentatie een kopie van deze Overeenkomst. 
Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of indien u informatie van MAC wilt aanvragen, kunt u 
gebruik maken van de bijgesloten adresinformatie om contact op te nemen met de vestiging van MAC c.q. 
haar vertegenwoordiger in uw land, of schrijven naar Customer Support Department, MAC, op 
bovengenoemd adres. 
 

11. Naleving van licenties. 
Indien u een bedrijf of organisatie bent, zult u op verzoek van MAC of de bevoegde vertegenwoordiger van 
MAC binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd verklaren dat uw gebruik van alle MAC software 
op het moment van het verzoek in overeenstemming is met uw geldige licenties van MAC.  

 
XPLOT, MAC en MAC cv zijn handelsnamen van Xplot-Multi Axis Coordination cv. MacIntosh is een 
handelsmerk van Apple Computer, Inc., en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is 
een (geregistreerd) handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. 
 
MAC behoud zich het recht voor om specificaties, prijzen en alle toepasselijke documentatie zonder 
voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorts zijn op alle leveringen en transacties de standaard 
leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd op d.d. 7 januari 1999 door de Federatie van 
Organisaties in de Machinehandel 'F.O.M.' bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage (dossier 
nr. 447) en bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (dossier nr. 2/1999). 
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