SALTO Space | Algemene voorwaarden

saltosystems.com

SALTO Space | Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van SALTO Space
1. DEFINED TERMS
Voor de doeleinden van deze Overeenkomst:
“Geassocieerden” betekent een van de gelieerde ondernemingen van de Licentiegever van tijd tot tijd.
“Overeenkomst” betekent, gezamenlijk, deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of aangepast
in overeenstemming met de voorwaarden hiervan, en de Instructies.
“Geautoriseerde distributeurs” betekent ofwel een Aangeslotene of de geautoriseerde partners, dealers en distributeurs van
de Licentiegever.
“Tickets downloaden” heeft de betekenis die aan deze term wordt toegekend in clausule 3.
“Hardware” betekent de hardware van het toegangscontrolesysteem die is ontwikkeld door Salto of een andere entiteit van
de Salto Groep, evenals hardware van derden die is geïntegreerd in de systemen van Salto en die kan worden gebruikt in
verband met de Software, die eerder door de Licentienemer is aangeschaft.
“instructies:” betekent de instructies die de Licentienemer heeft ontvangen van de Licentiegever of een Geautoriseerde
Distributeur, hetzij per e-mail, in de hand of anderszins, met betrekking tot het downloaden en installeren van de Software.
“Licentie” heeft de betekenis die aan deze term wordt toegekend in clausule 3.
“Licentiehouder” betekent de rechtspersoon die de Overeenkomst aanvaardt.
“licentiegever" of "Salto” betekent Salto Systemen, SL, een Spaans bedrijf, met zakelijk geregistreerd adres op C/ Arkotz 9,
Polígono Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa-Spanje) en fiscaal identificatienummer B-20.708.517, dat naar behoren is
geregistreerd in het handelsregister van Guipuzcoa, bij volume 1850, blad 101, pagina DD-18081.
“Plaats” betekent het pand van de Licentienemer waar de Hardware is geïnstalleerd.
“Salto Group” betekent Salto en al zijn filialen van tijd tot tijd.
“Software” betekent de toegangscontrolesoftware genaamd SALTO ProAccess SPACE, samen met al zijn componenten,
onderliggende broncodes en de documentatie of materialen die in verband daarmee aan de Licentiehouder zijn geleverd of
beschikbaar gesteld, evenals alle upgrades, updates, ontwikkelingen of add-ons die verband houden met of gekoppeld aan
de Software. Het type abonnement op de Software en de toepasselijke add-ons die door de Licentienemer zijn
gecontracteerd, zijn die welke worden beschreven in de specificaties van de Software die zijn opgenomen in het "SALTO
Software-gedeelte" of een gelijkwaardig gedeelte van de commerciële website van Salto of in het gedeelte "Over" van de
Software .
“Software technische vereisten” heeft de betekenis die aan deze term wordt toegekend in artikel 7.
“Systems” heeft de betekenis die aan deze term wordt toegekend in artikel 7.1.
De voorwaarde "gebruiken” betekent het downloaden, installeren, openen en gebruiken van de Software zoals toegestaan
onder deze Overeenkomst.
Andere met een hoofdletter geschreven termen van de Overeenkomst hebben de betekenis die aan dergelijke termen wordt
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toegekend in de definitie in de Overeenkomst.

2. DOWNLOAD, AANVAARDING EN VERSPREIDING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Downloaden
Om de Software correct te downloaden, moet de Licentienemer de voor dit doel verstrekte Instructies volgen.
2.2 Aanvaarding
Door op het vakje "Akkoord" aan het einde van deze Overeenkomst te klikken, aanvaardt de Licentienemer de voorwaarden van
deze Overeenkomst volledig en onherroepelijk en verbindt hij zich ertoe deze voorwaarden na te leven.
De Licentienemer wordt verzocht deze Overeenkomst zorgvuldig te lezen en door te nemen alvorens op een dergelijk vakje te
klikken en de Software te downloaden.
Als een persoon deze Overeenkomst namens een rechtspersoon aanvaardt, verklaart en garandeert deze persoon aan de
Licentiegever dat hij of zij naar behoren gemachtigd is om die rechtspersoon aan deze Overeenkomst te binden. In ieder geval
zal de persoon die deze Overeenkomst namens een rechtspersoon aanvaardt, de Licentiegever vrijwaren in het geval van een
geschil met een dergelijke of rechtspersoon voor een claim die voortvloeit uit een gebrek aan capaciteit of autoriteit.
2.3 Gehele en enige overeenkomst
Deze Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met de Licentie en de Software
en vervangt alle eerdere overeenkomsten of voorwaarden die in verband daarmee door de Licentiehouder zijn
overeengekomen.
De Licentienemer begrijpt dat, indien de Licentie voor de Software is gekocht van een Geautoriseerde Distributeur in het kader
van de aanschaf van de Hardware, deze Geautoriseerde Distributeur niet optreedt als agent van de Licentiegever en daarom
niet bevoegd is om verklaringen, voorwaarden of garanties te geven, wettelijk of anderszins, namens de Licentiegever of om
de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De Licentiegever is niet gebonden aan de afspraken die de Licentienemer
heeft gemaakt met Geautoriseerde Distributeurs.

3. LICENSE OF USE
Op grond van deze Overeenkomst verleent de Licentiegever aan de Licentienemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare,
niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare en beperkte licentie om de Software te gebruiken met als enig doel het
beheren van de Hardware die op de Locatie is geïnstalleerd ( de "Licentie
De Licentienemer heeft het recht om maximaal drie (3) downloads van dezelfde versie van de Software te maken (de “ Tickets
downloaden”). In het geval van nieuwe versies of updates van de Software, wordt de teller van de Downloadtickets op nul (0)
gezet en mag de Licentienemer drie (3) nieuwe downloads van een dergelijke nieuwe versie of update van de Software maken.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES
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Het enige toegestane gebruik van de Software wordt beschreven in sectie 3 hierboven. De Licentienemer zal de toegang tot de
Software beperken tot die werknemers of contractanten van de Licentienemer die, vanwege hun taken en kantoren, belast zijn
met het beheer van het toezicht op de toegangscontrolesystemen van de Locatie.
Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden en wordt beschouwd als softwarepiraterij in strijd met de intellectuele en
industriële eigendomswetgeving. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om de Licentienemer te vorderen voor de
schade veroorzaakt door een schending van deze bepaling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, zal en zal de Licentiehouder niet proberen om:
de Software gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met of om een
onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit uit te voeren, of voor enig doel dat inbreuk maakt op de rechten
van derden;
de Software gebruiken voor interface of interactie met andere hardware dan de Hardware of met systemen die niet zijn
geïntegreerd met de Software;
de Software gebruiken samen met andere computerprogramma's die de goede werking ervan kunnen beïnvloeden of de
Software anderszins gebruiken op een manier die schade aan de Software veroorzaakt of kan veroorzaken of de
beschikbaarheid of toegankelijkheid ervan aantast;
de Software gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn voor de Licentiegever, zijn Gelieerde Ondernemingen of
Geautoriseerde Distributeurs;
de Software gebruiken voor het bewaking van de beschikbaarheid, beveiliging, prestaties of functionaliteit of voor andere
benchmarking- of concurrentiedoeleinden;
de Software kopiëren of op enigerlei wijze reproduceren of dupliceren;
de Software wijzigen, vertalen, afgeleide werken maken op basis van de Software, op enigerlei wijze manipuleren of
wijzigingen aanbrengen in de Software rechtstreeks vanuit de database, toegang krijgen tot de broncode of er enige
wijziging in aanbrengen; of
de Software decompileren, decoderen, reverse-engineeren of disassembleren of afgeleide werken van de Software maken.

5. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VAN DE LICENTIE
De geldigheid van de Licentie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
De geldige aanvaarding door de Licentienemer van de voorwaarden van deze Overeenkomst in de voorwaarden zoals
bepaald in sectie 2 hierboven.
De voorafgaande verwerving en het onderhoud van de Hardware door de Licentienemer van de Licentiegever of een van zijn
Gelieerde Ondernemingen of Geautoriseerde Distributeurs voor de Locatie. In het geval dat de Licentienemer niet langer de
wettelijke eigendomstitel heeft om de Hardware te gebruiken, zal de Licentie automatisch ophouden van kracht te zijn.
De naleving door de Licentienemer van alle hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,
evenals de toepasselijke wetgeving.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS
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De Licentiegever neemt geen enkele verbintenis of verplichting op zich om nieuwe versies, upgrades of updates van de
Software te ontwikkelen of nieuwe add-ons of functionaliteiten aan de Licentienemer aan te bieden.
Niettegenstaande het voorgaande, in het geval dat nieuwe versies, upgrades, updates of add-ons van de Software worden
ontwikkeld en vrijgegeven, zal de Licentiegever deze beschikbaar stellen aan de Licentienemer via de "SALTO Software Area"
of een gelijkwaardig gedeelte van de commerciële website van Salto. of via de geïnstalleerde Software, indien van
toepassing.
Het downloaden en gebruiken van een nieuwe versie, upgrade of update van de Software vereist de voorafgaande aanvaarding
door de Licentienemer van de voorwaarden van de Overeenkomst (zoals gewijzigd, indien dat het geval is, in
overeenstemming met sectie 17 hieronder).
Het downloaden en gebruiken van een add-on van de Software wordt beheerst door de specifieke voorwaarden die door de
Licentienemer zijn aanvaard bij het downloaden van de relevante add-on van de Software of, bij gebreke daarvan, door de
voorwaarden van de laatste versie van de Overeenkomst die door de Licentienemer is geaccepteerd bij het downloaden van de
Software of een van de nieuwe versies, upgrades of updates.
Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de nieuwe versies, upgrades, updates of add-ons van de Software
berusten uitsluitend bij de Licentiegever of diens licentiegevers.

7. AARD VAN DE SOFTWARE
7.1 Software op locatie
De Software is on-premise software die moet worden geïnstalleerd in de compatibele computersystemen van Licentienemer
(de "Systemen”) die moeten voldoen aan de noodzakelijke minimumspecificaties zoals uiteengezet in de Instructies (de
“Software technische vereisten”). Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Licentienemer dat het Systeem aan de
genoemde vereisten voldoet. De Licentiegever wijst elke aansprakelijkheid af voor enige incidentie of storing van de Software
die kan ontstaan als gevolg van de Systemen of de integratie van de Software daarin. De Licentienemer erkent en aanvaardt
dat sommige functies van de Software mogelijk niet volledig operationeel zijn vanwege de kenmerken van de Systemen.
De Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen om de Software op de
Locatie te beschermen. De Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor de geschiktheid van dergelijke maatregelen en de
impact die ze kunnen hebben op de Software. In ieder geval zal de Licentienemer de Licentiegever onmiddellijk op de hoogte
stellen van eventuele beveiligingsincidenten met betrekking tot de Software waarvan hij kennis krijgt en de Licentiegever
vrijwaren van enige schade of vooroordelen die daaruit voortvloeien.
7.2 Open source software
In het geval dat de Software componenten bevat die door derden zijn geleverd onder een open source softwarelicentiemodel,
zullen deze worden geïdentificeerd volgens de daarin gestelde voorwaarden.

8. OVERWEGING:
De vergoedingen voor de Licentie van de initiële versie van de Software zijn die welke afzonderlijk zijn overeengekomen door
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de Licentienemer en de Licentiegever of een van zijn Geautoriseerde Distributeurs, rekening houdend met het specifieke
abonnement dat door de Licentienemer is aangegaan.
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om in de toekomst elke vergoeding te introduceren die hij passend acht voor het
downloaden en/of gebruiken van nieuwe versies, upgrades, updates of add-ons van de Software. In dat geval zal Licentiegever
Licentienemer voldoende van tevoren op de hoogte stellen van de toepasselijke voorwaarden.

9. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software behoren exclusief toe aan Salto en/of zijn licentiegevers, voor zover van
toepassing.
De Licentienemer erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat op grond van deze Overeenkomst geen intellectuele of industriële
eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot de Software of de Open Source Software worden overgedragen,
toegewezen of beschikbaar gesteld aan de Licentienemer.
De Licentienemer zal, direct of indirect, geen actie ondernemen om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de
Licentiegever en/of zijn licentiegevers op de Software of de Open Source Software in gevaar te brengen, te beperken, te
verstoren of op enigerlei wijze te betwisten. In het bijzonder zal de Licentienemer geen industriële of intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Software aanvragen of registreren, rechtstreeks of via een derde partij, waar ook ter
wereld.
De Licentienemer verbindt zich ertoe passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn bestuurders, managers,
werknemers, adviseurs en alle andere derden die verband houden met de Licentienemer de intellectuele en industriële
eigendomsrechten van de Licentiegever op de Software respecteren, en is hoofdelijk aansprakelijk jegens de Licentiegever
voor elke inbreuk door dergelijke partijen.
De Licentienemer dient de Licentiegever op de hoogte te stellen van alle omstandigheden van welke aard dan ook waarvan hij
kennis krijgt die van invloed kunnen zijn op de intellectuele of industriële eigendomsrechten verbonden aan Software of de
Open Source Software.
Indien de Licentienemer deze verbintenis schendt, kan de Licentiegever recht hebben op schadeloosstelling voor alle schade
en verliezen (inclusief winstderving) veroorzaakt aan de Licentiegever of een van zijn Gelieerde Ondernemingen of
Geautoriseerde Distributeurs, zonder enige beperking.

11. GARANTIE:
De Licentiegever garandeert hierbij, gedurende een periode van dertig (30) Kalenderdagen na het downloaden van de Software
of van een van de updates, upgrades of add-ons, dat de Software substantieel zal voldoen aan de specificaties in de
Overeenkomst. Indien de Licentienemer binnen die garantieperiode de Licentiegever of de relevante Geautoriseerde
Distributeur op de hoogte stelt van een non-conformiteit en de Licentiegever of de relevante Geautoriseerde Distributeur het
bestaan van een dergelijke non-conformiteit bevestigt om redenen die uitsluitend aan de Licentiegever kunnen worden
toegeschreven, zal de Licentiegever de non-conforme Software. De bovengenoemde garantie is niet van toepassing als de
Licentienemer een van de bepalingen in deze Overeenkomst heeft geschonden, schendt of op enigerlei wijze schendt.
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Met uitzondering van de beperkte garantie uiteengezet in de voorgaande paragraaf, wordt de Software geleverd "zoals deze
is", zonder dat de Licentiegever ieder type van garantie verleent op de Software en de Licentienemer een dergelijke
voorwaarde erkent en aanvaardt. Daarom wijst de Licentiegever hierbij, voor zover maximaal toegestaan door de wet, alle
impliciete garanties af met betrekking tot de Software en geeft hij geen andere garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet,
wettelijk of anderszins, met betrekking tot deze Software, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van
verkoopbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, aanpasbaarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid geschiktheid
voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. De Licentiegever garandeert niet dat het gebruik van de Software veilig,
ononderbroken of foutloos zal werken.
Deze sectie bevat het enige aansprakelijkheidsregime dat van toepassing is op de Software in termen van garantie, met
uitdrukkelijke uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan, van enig ander wettelijk of contractueel regime dat van toepassing
zou kunnen zijn. De Licentienemer doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van enige actie jegens de Licentiegever in
verband met het voorgaande.

11. LIABILITY
11.1 Aansprakelijkheid van de licentiegever
De Licentiegever is aansprakelijk jegens de Licentienemer voor de schade en verliezen veroorzaakt als een direct en
noodzakelijk gevolg van een wezenlijke schending van de verplichtingen die door de Licentiegever onder deze Overeenkomst
zijn aangegaan in de volgende voorwaarden:
De totale maximale totale aansprakelijkheid van de Licentiegever jegens de Licentienemer is gelijk aan de adviesprijs
(adviesprijs van de fabrikant) die is vermeld in de prijslijst van de Licentiegever die van toepassing is op het moment van de
schade, overeenkomend met het geografische gebied waar de Licentienemer is gevestigd, behalve in het geval van fraude
(dolo) of opzettelijk wangedrag ( culpa graf).
De Licentiegever is niet aansprakelijk jegens de Licentienemer in gevallen waarin de aanspraken van derden zijn veroorzaakt
door fouten die zijn gemaakt door de Licentienemer, de integrator of derden of die toe te schrijven zijn aan zijn Systemen.
De Licentiegever is niet aansprakelijk jegens de Licentienemer in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen.
De Licentiegever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de integratie van de Software met hardware of
systemen van derden.
De Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, voorbeeldige, punitieve, gevolg- of bijzondere
schade (inclusief, onder andere, winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfsinformatie), van welke aard of
oorsprong dan ook, die voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst, zelfs als de Licentiegever op de hoogte is
gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of redelijkerwijs de mogelijkheid van dergelijke schade had kunnen
voorzien.
11.2 Aansprakelijkheid van de Licentienemer
De Licentienemer is jegens de Licentiegever aansprakelijk voor de schade en verliezen (inclusief winstderving) veroorzaakt als
een direct en noodzakelijk gevolg van een wezenlijke schending van de verplichtingen die zijn aangegaan door de
Licentienemer of een van zijn bestuurders, managers, werknemers, adviseurs of aannemers onder deze Overeenkomst zonder
enige beperking.
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12. DUUR EN BEËINDIGING
12.1 Termijn
Deze Overeenkomst, en dus de hieronder verleende Licentie, treedt in werking na aanvaarding door de Licentienemer van de
voorwaarden van deze Overeenkomst in overeenstemming met sectie 2 hierboven en blijft voor onbepaalde tijd van kracht op
voorwaarde dat aan alle voorwaarden onder sectie 5 hierboven is voldaan.
Niettemin en onverminderd andere beëindigingsrechten die beschikbaar zijn voor de partijen krachtens de toepasselijke
wetgeving, kan elke partij deze Overeenkomst op elk moment beëindigen bij een wezenlijke schending door de andere Partij
van een van de bepalingen van deze Overeenkomst zonder dat een dergelijke schending wordt verholpen (naar de voor zover
herstelbaar) binnen vijftien (15) Kalenderdagen.
12.2 Gevolgen van opzegging
Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook: (i) wordt de Licentie geacht automatisch te zijn geannuleerd en
verliest de Licentienemer alle rechten in verband met de Software; (ii) de Licentienemer zal onmiddellijk stoppen met het
gebruik van de Software; en (iii) de Licentienemer zal binnen drie (3) Kalenderdagen na beëindiging de Software deïnstalleren
en alle informatie in verband daarmee vernietigen. De Licentiegever kan van de Licentienemer verlangen dat deze schriftelijk
bevestigt dat aan de voorgaande verplichtingen is voldaan.
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om de Software te blokkeren of andere technische maatregelen te nemen om de
Software onbruikbaar te maken voor de Licentienemer. De Licentienemer doet uitdrukkelijk afstand van alle acties of
vorderingen jegens de Licentiegever voor de schade of vooroordelen die dergelijke acties voor de Licentienemer kunnen
veroorzaken.
De bepalingen van de Overeenkomst die door hun voorwaarden of aard de beëindiging overleven, blijven ook na beëindiging
van de Overeenkomst van kracht.
12.3 Schorsing
Niettegenstaande het voorgaande behoudt de Licentiegever zich het recht voor om de toegang tot of het functioneren van de
Software tijdelijk op te schorten wanneer:
1. De Licentienemer is in strijd met een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.
2. De Licentienemer schendt een van zijn verplichtingen uit hoofde van het leverings- of koopcontract op grond waarvan de
Hardware en/of Software aan de Licentiegever of een van zijn Geautoriseerde Distributeurs is verworven.
3. De Licentienemer schendt enige andere overeenkomst, met inbegrip van onder meer overeenkomsten voor ondersteuning ,
uitgevoerd met de Licentiegever, een van zijn Geautoriseerde Distributeurs of een entiteit van de Salto Group.
4. Er zijn technische problemen die, naar de criteria van de Licentiegever, de veiligheidsmaatregelen voor de goede werking of
bescherming van de Software kunnen verminderen.
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13. SUPPORT SERVICES
De Licentienemer zal profiteren van de ondersteuning diensten met betrekking tot de Software in overeenstemming met de
voorwaarden die kunnen overeenkomen met de Licentiegever, zijn Gelieerde Ondernemingen of een van zijn Geautoriseerde
Distributeurs.

14. AUDIT
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om, hetzij rechtstreeks, hetzij via de adviseurs die hij geschikt acht, een audit uit
te voeren op de uitvoering door de Licentienemer van de bepalingen van deze Overeenkomst.
De Licentienemer zal de Licentiegever en/of diens adviseurs toegang verlenen tot de Locatie en de Systemen, alle voor de
audit benodigde informatie verstrekken en in het algemeen te goeder trouw samenwerken met de Licentiegever en/of diens
adviseurs.

15. VERTROUWELIJKHEID
De Software vormt waardevolle, gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsinformatie en intellectueel eigendom van de
Licentiegever.
De Licentienemer verbindt zich ertoe om alle acties te ondernemen die nodig of wenselijk zijn om de striktste
vertrouwelijkheid van alle gegevens of informatie met betrekking tot de Software te bewaren. Dezelfde plicht is van toepassing
op alle informatie van de Licentiegever, zijn activiteit of bedrijf waartoe de Licentienemer van tijd tot tijd toegang heeft gehad.
De Licentienemer is hoofdelijk aansprakelijk voor elke schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting door een van zijn
bestuurders, managers, werknemers of contractanten.

16. OPDRACHT
De Licentienemer mag de Software en/of zijn contractuele positie, rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet in
licentie geven, in sublicentie geven, uitlenen, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins
commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan derden; noch het gebruik van de Software door derden toestaan, zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.
Als uitzondering op het bovenstaande:
De Licentiegever heeft het recht om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan
elk bedrijf van zijn groep (in de zin van artikel 42 van het Spaanse Wetboek van Koophandel) zonder de toestemming van de
Licentienemer.
Indien de Licentienemer de eigendom van de Locatie overdraagt, kunnen de Licentienemer en de nieuwe eigenaar van de
Locatie de Licentiegever verzoeken de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder de
Licentie, over te dragen aan de nieuwe eigenaar door middel van een gezamenlijke mededeling . In voorkomend geval kan de
Licentiegever om ondersteunende documentatie vragen over de eigendomsoverdracht van de Locatie.
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17. WIJZIGING
De Licentiegever behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, evenals het recht om
nieuwe voorwaarden en beleid toe te voegen die hierop aansluiten. De van tijd tot tijd van kracht zijnde versie van deze
Overeenkomst is te vinden op [de Software-instellingen].
Niettegenstaande het bovenstaande, zal geen enkele wijziging van deze Overeenkomst bindend zijn voor de Licentienemer,
tenzij aanvaard in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in sectie 2 en 6 hierboven.

18. TAAL
De officiële taal van deze overeenkomst is Engels. In geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere
versie waarin de Overeenkomst zou kunnen worden vertaald (uitsluitend bedoeld om het begrip van de Licentienemer te
vergemakkelijken), prevaleert de inhoud van de Engelse versie.

19. GEDEELTELIJKE INVALIDITEIT
Elke bevinding door een rechtbank of bestuursorgaan dat een of meer clausules van de Overeenkomst onwettig, nietig,
ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, maakt de andere clausules of de overige delen niet onwettig, nietig,
ongeldig of onafdwingbaar. daarvan, die waar van toepassing volledig geldig blijft, al het voorgaande op voorwaarde dat de
clausules of een deel ervan die onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, niet essentieel zijn. De
clausules of delen daarvan die onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, worden geacht uit de
Overeenkomst te zijn verwijderd of in dat geval niet van toepassing te zijn, al naargelang het geval, en zullen worden
vervangen door een nieuwe clausule of geïnterpreteerd op een wettelijk aanvaardbare manier, waarvan de inhoud zoveel
mogelijk overeenkomt met de clausule die de Licentiegever zou hebben opgenomen als hij op de hoogte was geweest van het
ontbreken van geldigheid of het effect van deze clausule.

20. PERSOONSGEGEVENS
Voor het gebruik van de Software zal de persoon die de Licentienemer vertegenwoordigt, de Licentiegever enkele persoonlijke
gegevens verstrekken. Voor meer informatie, waaronder de uitoefening van de rechten van de persoon die de Licentienemer
vertegenwoordigt, kan de Licentienemer het Privacy van de Licentiegever raadplegen.
Daarnaast zal het gebruik van de Software uiteindelijk ook de verwerking door de Licentienemer inhouden van
persoonsgegevens die eigendom zijn als verwerkingsverantwoordelijke of, in sommige situaties, als gegevensverwerker. De
Licentienemer is verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming. De Licentiegever zal de persoonlijke gegevens van de Licentienemer niet openen of
anderszins verwerken, tenzij specifiek door de Licentienemer wordt verzocht voor het ontvangen van bepaalde technische
ondersteuning . Alleen in een dergelijk geval zal de Licentiegever de genoemde persoonsgegevens uitsluitend namens de
Licentienemer en volgens diens instructies verwerken voor de levering aan de Licentienemer van de bijbehorende technische
ondersteuning . Voor dergelijke doeleinden zullen de Licentienemer en de Licentiegever een passende gegevensverwerkers- of
subverwerkersovereenkomst ondertekenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Copyright ©2022 SALTO Systems S.L. All rights reserved

SALTO Space | Algemene voorwaarden

saltosystems.com

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Licentienemer om de betrokkenen vooraf te hebben geïnformeerd over de
manier waarop hun persoonsgegevens door de Licentienemer en zijn verwerkers zullen worden verwerkt en om ervoor te
zorgen dat de Licentienemer een legitieme wettelijke basis heeft om dergelijke gegevensverwerking uit te voeren.
Het gebruik van bepaalde add-ons van de Software (o.a. Mobiele gebruikersmodule en Mobile Guest Keys-add-ons) kan de
overdracht van persoonlijke gegevens tussen de Licentienemer en de Licentiegever met zich meebrengen. In dit geval zullen
beide partijen de betrokkenen op de hoogte stellen van de doorgifte en de rechtmatigheid van de verwerking waarborgen in
overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

21. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze Overeenkomst en elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan, wordt
beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Spanje. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor
de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op de overeenkomst.
De Licentiegever en de Licentienemer doen uitdrukkelijk afstand van elk ander rechtsgebied waar zij wettelijk recht op hebben,
en leggen uitdrukkelijk de oplossing voor van alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering
van deze Overeenkomst, met inbegrip van die met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of met
hen verband houden, tot de jurisdictie van de hoven en rechtbanken van Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa-Spanje).

Vrijwaring:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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