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Licentie- en 
onderhoudsovereenkomst software 
 
Tussen Acerta Sociaal Secretariaat vzw, erkend bij Ministerieel Besluit d.d. 13 februari 2001, met zetel te 
Brussel, ondernemingsnummer 0473.329.910 - RPR Brussel vertegenwoordigd door Liesbet Coninx, 
managing director Payroll Services, hierna genoemd “Licentiegever” 
 
en 
 
firma    
ondernemingsnummer  
vertegenwoordigd door ,  
hierna genoemd “Licentienemer” 
wordt het volgende overeengekomen: 

1. Voorwerp van de overeenkomst 

De licentiegever verleent de licentienemer het niet-exclusieve recht de software te gebruiken die 
tussen partijen overeengekomen werd in hun samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat de 
licentiegever dezelfde software gelijktijdig aan verschillende personen in licentie kan geven. 

2. Rechthebbende op de software 

De licentienemer is eigenaar van de eventuele drager waarop de software is vastgelegd. De software 
zelf, ongeacht de wijze van vastlegging, blijft daarentegen het uitdrukkelijke eigendom van de 
licentiegever. 
Door deze overeenkomst verwerft de licentienemer m.a.w. enkel een, in de tijd beperkt, recht om de 
software conform de tussen partijen afgesloten samenwerkingsovereenkomst, de algemene 
bepalingen en de eventuele bijzondere bepalingen te gebruiken. 
De licentienemer verbindt zich er dan ook toe de software niet over te dragen of aan een derde af te 
staan of te verkopen of door die derde te laten gebruiken, in pand te geven of op om het even welke 
manier te bezwaren, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de licentiegever.  
Het is de licentienemer ook niet toegestaan kopieën van de software of het documentatiemateriaal aan 
derden te overhandigen. Het is hem evenmin toegestaan de software te wijzigen, te vertalen, te 
ontleden, te demonteren of geheel of gedeeltelijk te verwerken in enig product van de licentienemer of 
van een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever. 
Indien de licentiegever alsnog toestemming zou verlenen aan de licentienemer, is de verkrijger 
eveneens gebonden aan de bepalingen van de gebruikerslicentie en de aansprakelijkheidsbeperking. 
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3. Beperkingen t.a.v. verveelvoudiging 

Het is de licentienemer verboden zonder voorafgaande toestemming van de licentiegever enig deel 
van de software of documentatie te verveelvoudigen. Indien mogelijk, zijn kopieën om de continuïteit 
van de softwaretoepassing in de onderneming te garanderen (vb. back-ups) wel toegelaten. 

4. Beëindiging 

De licentieovereenkomst eindigt op het ogenblik van de stopzetting van de samenwerking tussen 
licentienemer en licentiegever.  
De licentieovereenkomst kan bovendien na een schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk beëindigd 
worden door de licentiegever indien de licentienemer de bepalingen van deze overeenkomst niet 
naleeft.  In onderling overleg zullen de modaliteiten van de beëindiging bepaald worden. Na 
beëindiging van deze overeenkomst verbindt de licentienemer zich ertoe alle documentatiemateriaal 
en kopieën van de software uit zijn computer te verwijderen en te vernietigen. Bij de beëindiging van 
de licentieovereenkomst eindigt ook de onderhoudsopdracht van de licentiegever. 
De licentienemer zal alle schade die voortvloeit uit het schenden van de licentieovereenkomst aan de 
licentiegever vergoeden. 

5. Aansprakelijkheidsbeperking 

Bij niet naleving van de systeemvereisten , het niet correct functioneren van hardware of het verkeerd 
gebruik van de betrokken software kan de licentiegever in geen enkel geval aansprakelijk gesteld 
worden.  De licentienemer stelt, indien van toepassing, de nodige werknemers (in het bijzonder een 
PC- en/of een netwerkspecialist) en de nodige apparatuur ter beschikking teneinde de 
implementatiefase optimaal te laten verlopen. In het geval van het gebruik van de software Connect 
dient de licentienemer zich bovendien steeds te houden aan de vereisten inzake browserversie die 
door de licentiegever worden gesteld  Op eenvoudig verzoek worden deze vereisten door de 
licentiegever aan de licentienemer bezorgd.  
 
In geen enkel geval kan de licentiegever aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade zoals 
maar zonder enige beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of 
ander geldelijk verlies welke ontstaan is door het gebruik van of enige verhindering tot gebruik van de 
software, ook indien de licentiegever op de hoogte gesteld werd van het risico van dergelijke schade. 
 
De licentienemer is tevens verantwoordelijk voor de nodige maatregelen ter bescherming van het 
vertrouwelijk karakter van de gegevens (vb. paswoord, loginID). 
 
Servicewerkzaamheden welke voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik of van externe oorzaken 
zoals: bedieningsfouten, statische lading, fouten in communicatielijnen of spanningsvoorziening, fouten 
van apparatuur of andere software, ongeschiktheid van hardware of besturingssoftware, virussen, 
zonder evenwel hiertoe beperkt te zijn, zullen de gebruiker (licentienemer) in rekening worden 
gebracht volgens de geldende tarieven. 
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6. Onderhoud 

De licentiegever is verantwoordelijk voor het onderhoud van de software. Voor nieuwe versies wordt 
de noodzakelijke ondersteuning voorzien voor de overgang naar de nieuwe versie die verplicht door de 
licentienemer moet worden gevolgd.  
De licentiegever zal alle problemen en storingen die zich voordoen bij het normale gebruik van de 
betreffende software onderzoeken en steeds naar de best mogelijke oplossing zoeken. 

7. Ondersteuning software  

De licentiegever verbindt zich ertoe een continuïteit inzake loonberekeningen na te streven.  
Hiertoe wordt een klantenhelpdesk opgericht die zal instaan voor alle vragen van de licentienemers. Er 
wordt een permanentie voorzien van 9 uur tot 17 uur van maandag tot en met vrijdag met uitzondering 
van de wettelijke feestdagen en sluitingsdagen van Acerta. De klantenhelpdesk verleent advies ten 
einde de ongemakken te minimaliseren. De licentiegever garandeert dat er binnen de 4 uur een reactie 
komt, indien het gaat om een dringend  probleem. Een dringend probleem is elke situatie naar 
aanleiding van een probleem in de software dat tot gevolg heeft dat de licentienemer de vitale functies 
van de software niet langer kan uitvoeren. Bij de melding van een dergelijk probleem wordt de 
dringendheid formeel afgesproken. 
De licentiegever garandeert dat binnen de 16 permanentie-uren de nodige acties worden ondernomen 
om de ongemakken als gevolg van het niet-dringend probleem te minimaliseren. 
Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het hier een middelen- en geen resultaatsverbintenis 
betreft. 
Interventies door de licentiegever omwille van hardware en andere dan problemen met de software zijn 
steeds ten laste van de licentienemer. 

8. Geschillenregeling 

De overeenkomst tussen de partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen 
aangaande deze overeenkomst of eruit voortvloeiend; zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken 
van Leuven. 

 

KENNISGEVING 
 
De licentienemer geeft kennis deze overeenkomst gelezen en begrepen te hebben en stemt ermee in 
gebonden te zijn door diens bepalingen. De licentienemer verklaart dat deze overeenkomst een complete 
overeenkomst tussen partijen is en dat zij alle andere voorgaande afspraken tussen partijen met 
betrekking tot de software vervangt.  
 


