
LICENTIEOVEREENKOMST

Lees deze software licentie-overeenkomst goed door voordat u ProjectID in gebruik neemt. Door 

ProjectID te gebruiken verklaart u zich akkoord met de de voorwaarden van deze licentie. Indien u niet 

akkoord kunt gaan met deze voorwaarden kunt u het programma niet gebruiken.

1. Algemeen De programmatuur, de documentatie bij deze licentie (gezamenlijk "ProjectID" genoemd), 

worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door IDwerk, uitsluitend voor gebruik onder de 

voorwaarden van deze licentie, en IDwerk behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn 

toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de intellectuele 

eigendomsrechten van IDwerk met betrekking tot ProjectID en omvatten geen andere rechten.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen krachtens deze licentie is het u toegestaan om maximaal 2 

exemplaren van de van ProjectID in gebruik te nemen. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat 

expliciet is toegestaan krachtens deze licentie of door de toepasselijke wetgeving, is het u niet 

toegestaan ProjectID geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, van ontwerp te herleiden, te 

ontmantelen of aan te passen van ProjectID te herleiden of van ProjectID of gedeelten daarvan afgeleide 

werken te creëren. Elke poging om het bovenstaande te doen vormt een inbreuk op de rechten van 

IDwerk voor ProjectID. Het niet respecteren van deze beperkingen kan grond zijn voor vervolging of een 

eis tot schadevergoeding.

3. Overdracht Het is u niet toegestaan ProjectID te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te 

(doen) geven of in sublicentie te geven. Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met 

betrekking tot ProjectID ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde 

dat (a) de overdracht betrekking heeft op het gehele ProjectID account, inclusief alle onderdelen, 

originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van 

ProjectID, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt en (c) de 

derde die ProjectID ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart.

4. Beëindiging. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze 

licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van IDwerk, als u niet voldoet aan een of meer van 

de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik 

van ProjectID te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van ProjectID die in uw bezit zijn, te 

vernietigen.

5. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat gebruik van Projectid uitsluitend voor uw eigen risico is en dat 

het volledige risico voor voldoende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en werking bij u ligt. de 

installatie van deze software kan van invloed zijn op de bruikbaarheid van software van andere 

fabrikanten. Met uitzondering van de beperkte garantie op media die hiervoor is beschreven en voor 

zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt Projectid "in de staat waarin deze op het 

moment van aankoop verkeert" (op "as is"-basis), met alle fouten en zonder enige garantie geleverd en 

idwerk sluiten hierbij uitdrukkelijk alle garantie, expliciet en impliciet danwel voortvloeiend uit wettelijke 

rechten, uit, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, 

voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, ongestoord gebruik en 

navolging van auteursrechten van derden met betrekking tot projectid. IDwerk geeft geen garantie tegen 

verstoring van uw gebruik van projectid en garandeert niet dat de functies welke in projectid zijn vervat 

aan uw eisen zullen voldoen of dat met projectid ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt 

of dat gebreken in projectid zullen worden gecorrigeerd. Geen enkele mondelinge of schriftelijke 

informatie of kennisgeving van de zijde van idwerk of een door idwerk geautoriseerde vertegenwoordiger 



kan een garantie inhouden. mocht projectid gebreken vertonen, dan komen alle kosten van alle 

noodzakelijke revisie, herstel of correctie voor uw rekening. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting van 

impliciete garanties of beperking van toepasselijke wettelijke rechten van de consument niet toegestaan, 

waardoor de bovenstaande uitsluiting en beperkingen voor u mogelijk niet van toepassing zijn. IDwerk en 

haar hostingpartner garanderen dat zij alles zullen doen om ProjectID optimaal bereikbaar te houden 

maar kan geen 100% bereikbaarheid garanderen. IDwerk en haar hostingpartner zijn niet aansprakelijk 

voor "tijdelijke" uitval van het programma via internet of voor de gevolgen van dataverlies als gevolg 

uitval van een server.

6. Voor zover dat niet bij wet is verboden, zal idwerk in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor 

persoonlijk letsel, of voor enigerlei bijzonder, indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen zonder enige 

beperking schade door verlies van omzet, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, of 

voor enige andere commerciële schade of enig ander commercieel verlies dat het gevolg is van, of 

verband houdt met uw gebruik of onvermogen tot gebruik van projectid, door welke oorzaak ook, 

ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd (contractbreuk, onrechtmatige daad of 

anderszins), en zelfs als IDwerk is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. In bepaalde 

rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of voor indirecte of 

gevolgschade niet toegestaan, waardoor deze beperking voor u mogelijk niet van toepassing is.

In geen geval zal IDwerk's totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist 

in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig euro (E50,00). De 

voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid 

niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

8. Toepasselijk recht en deelbaarheid Deze licentie is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de 

wetten van de staat der Nederlanden, zoals deze gelden voor overeenkomsten die worden afgesloten. In 

het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter 

nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze licentie 

onverkort van kracht blijven.

9. Volledige overeenkomst. Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking 

tot het gebruik van ProjectID waarop hierbij een licentie wordt verleend en gaat uit boven alle 

voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van 

deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voorzover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn 

ondertekend door IDwerk.


