LICENTIEOVEREENKOMST V-Log protocol en definities 3.0.x
De ondergetekenden:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
vertegenwoordigd door ……………………………, verder te noemen “gebruiker”,
en
Vialis bv
Loodsboot 15
3291 CJ Houten
vertegenwoordigd door de heer M.S. Bakker en H.A. Hendriks, verder te noemen “Vialis”,
komen het navolgende overeen:

1. Verlening van het gebruikersrecht
a. Vialis verleent, na ondertekening van de licentieovereenkomst, aan de gebruiker een
niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie met betrekking tot het gebruik van het VLog protocol, zijnde een communicatieprotocol ten behoeve van data-inwinning bij
verkeersregelinstallaties (VRI’s), mits alle voorwaarden en bepalingen van deze
overeenkomst worden nageleefd;
b. Gebruiker is gerechtigd het V-Log protocol in zijn systemen, genoemd in artikel 7,
aan te brengen. Dit betekent dat het de gebruiker is toegestaan het V-Log protocol te
implementeren in de (systeem)software van de betreffende systemen;
c. Het gebruikersrecht wordt verleend voor “V-Log protocol en definities” versie 3.0.x en
document versie 2.5.x.
2. Beperkingen
a. Het is gebruiker niet toegestaan het V-Log protocol te wijzigen of uit te breiden;
b. De V-Log licentie betreft het gebruiksrecht van het V-Log protocol voor de in artikel 7
genoemde systemen;
c. De V-Log licentie is niet overdraagbaar aan derden;
d. De duur van het gebruiksrecht van de V-Log licentie is onbeperkt voor de in artikel 1
genoemde versies zolang alle afspraken van deze overeenkomst worden
nagekomen.
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3. Licentiekosten
Er zijn geen licentiekosten verbonden aan deze overeenkomst.
4. Registratiekosten
De registratiekosten bedragen éénmalig € 65,- exclusief B.T.W. voor de in artikel 7
genoemde systemen. Betaling binnen 30 dagen netto. Het recht van gebruiker op
opschorting of verrekening is uitgesloten.
5. Eigendomsrechten en beheer van het V-Log protocol
a. Het intellectuele eigendom van het V-Log protocol is en blijft in handen van Vialis en
van Van Grinsven Software; (betreft gezamenlijk eigendom);
b. Gebruiker kan wijzigingsaanvragen op het V-Log protocol indienen bij Vialis.
Gezamenlijk bepalen Vialis, Van Grinsven software en een onafhankelijk platform, op
basis van consensus, of deze en zo ja in welke vorm, worden doorgevoerd;
c. Het beheer van het specificatiedocument van V-Log protocol is in handen van Vialis
en Van Grinsven Software.
6. Tot slot
a. Vialis is niet aansprakelijk voor gebreken in het V-Log protocol;
b. De algemene inkoopvoorwaarden van gebruiker zijn niet van toepassing;
c. De artikelen over intellectuele eigendom, geheimhouding en aansprakelijkheid blijven
naar hun aard van toepassing na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst;
d. Alle geschillen, behoudens die welke tot de absolute competentie van de
kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te
Arnhem;
e. Van toepassing zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaalen elektrotechnische industrie van FME-CWM (2010), tenzij anders aangegeven.
7. Systeemomschrijving
Deze licentie betreft alleen voor de door gebruiker geleverde of te leveren
verkeersregelinstallaties, centrale systemen en afgeleide producten.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
Vialis bv

…………………………………………..

………………………………..................

…………………………………………..

M.S. Bakker / H.A. Hendriks

…………………………………………..

Directeur / Directeur Finance & Control

…………………………………………..

Plaats: Houten

Plaats: ………………………................

Datum: ………………………................

Datum: ………………………................
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