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Eindgebruikerslicentie voor PodoFile  
  

Scope van de licentie  

  

FootFit Software verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van PodoFile ("u") een gebruiksrecht 

voor deze software. Dit recht is beperkt tot gebruik door u binnen uw bedrijf of instelling.  

  

De software mag op een onbeperkt aantal computers binnen één vestiging van uw organisatie worden 

geïnstalleerd.  

  

Het is niet toegestaan  

  

• de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens 

voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;  

  

• de software in kopie te geven aan derden;  

  

• de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, 

Software-as-a-Service constructies of anderszins;  

  

• wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend 

recht is toegestaan;  

  

• aanduidingen van FootFit Software als rechthebbende op de software of delen daarvan te 

verwijderen of onleesbaar te maken.  

  

Intellectuele eigendom  

  

Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op 

beiden liggen en blijven bij FootFit Software. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en 

bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden 

toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.  

  
Tegenprestatie  

  

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de documentatie 

vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen.  

  

Gedurende een beperkte periode mag u de software gebruiken zonder vergoeding met het oog op 

evaluatie of de software voor u geschikt is. Om de software na deze evaluatieperiode te kunnen 

gebruiken is een abonnement noodzakelijk. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien u na de 

evaluatieperiode geen abonnement afsluit. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door 

FootFit Software.  
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Gebruik van de software vereist voorts activatie. Activatie dient na een proefperiode van 60 dagen na 

installatie te gebeuren. Ten behoeve van activatie na de proefperiode dient u een licentiesleutel te 

verwerven bij FootFit Software. U wordt via de software geïnformeerd over de procedure.  

U moet zich registreren om de software te kunnen activeren. Bij registratie verwerkt FootFit Software 

persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van deze 

overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het doen van gerelateerde aanbiedingen of het 

melden van beschikbare updates.  

  

Updates  

  

FootFit Software brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van 

de software verbeteren.  

  

De software zal u melden wanneer updates beschikbaar zijn. Dit vereist een actieve internetverbinding. 

Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Geen aansprakelijkheid bestaat voor 

schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.  

  

Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u 

altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een 

dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken 

van deze overeenkomst.  

  

  

  

  

Ondersteuning  

  

FootFit Software is bereid gedurende de looptijd van het abonnement onderhoud en ondersteuning 

te leveren. Zonder een abonnement is FootFit Software niet gehouden tot ondersteuning bij het 

gebruik van PodoFile.  

  

  

  

  

Garanties en aansprakelijkheid  

  

De totale, cumulatieve aansprakelijkheid van FootFit Software wegens een toerekenbare tekortkoming in 

de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze licentieovereenkomst of uit enige andere 

hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de 

andere partij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot 

een cumulatief maximum bedrag gelijk aan 50% van het door FootFit Software aan u in rekening 

gebrachte vergoeding voor de software, exclusief BTW, in het afgelopen abonnementsjaar.  
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Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij  

FootFit Software. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.  

Tevens zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden van kracht.  

  

  

  

  

Duur van de overeenkomst  

  

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan voor onbepaalde  

tijd van kracht.  

  

De overeenkomst mag door zowel u als FootFit Software op ieder moment worden opgezegd met een 

opzegtermijn van 1 dag voor de verlengingsdatum. Op de verlengingsdatum wordt het contract 

stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar en is niet tussentijds opzegbaar. Deze overeenkomst 

eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling 

aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, dan wel indien uw bedrijf in liquidatie 

treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.  

  

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) kan er geen gebruik meer worden 

gemaakt van de ondersteuning, is de software zelf beperkt in zijn functionaliteit en is er geen recht meer 

op het updates van de software.  

  

  

  

  

Overige bepalingen  

  
Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

  

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen 

die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde 

Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin FootFit Software gevestigd is.  

  

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele 

overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, 

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte 

wordt gegeven.  

  

FootFit Software mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde 

partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op PodoFile van haar overneemt.  
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Het is de verantwoordelijkheid van u, als eindgebruiker, om van de gegevens, welke met behulp van de 

software zijn gegenereerd en vastgelegd, op de juiste en geëigende wijze, zoals beschreven in de 

productdocumentatie (help), op regelmatige basis een reserve-copie (“backup”) te maken.  

  

Het is de verantwoordelijkheid van u, als eindgebruiker, om ten aanzien van de gegevens, welke met 

behulp van de software zijn gegenereerd en vastgelegd, te handelen in overeenstemming met de 

geldende wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.  


