
Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op door LucaNet voor gebruik door een Klant ter beschikking
gestelde software.

1 Toegestane omvang van het gebruik

1. Met de software die onderwerp is van deze overeenkomst, verleent LucaNet de Klant een eenvoudig, niet-
exclusief gebruiksrecht van de software voor het onderstaande en in de hoofdovereenkomst nader
gespecificeerde gebruik.

2. Bij aankoop van een licentie worden aan de Klant onbeperkte gebruiksrechten verleend. In het geval van huur
van de software of SaaS is het gebruiksrecht beperkt tot de duur van de onderliggende huur- of SaaS-
overeenkomst voor de software.
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3. De toegestane omvang van het gebruik is mede afhankelijk van de situatie of de Klant de volledige versie van
de software of de raadpleegversie gebruikt:

a) Volledige versie

De Klant is gerechtigd de software te gebruiken voor de afhandeling van zijn eigen interne zakelijke transacties
en de interne zakelijke transacties van tot zijn concern behorende ondernemingen. Een concern is elke
rechtspersoon die direct of indirect via een of meer tussenpersonen controle uitoefent op de Klant, hierdoor
wordt gecontroleerd of hiermee gezamenlijk controle uitoefent. In dit verband wordt met 'controle' (en
hieraan verwante termen als 'controleren' en 'gecontroleerd') het volgende bedoeld: de directe of indirecte
macht om invloed uit te oefenen op het management en de beslissingen binnen de onderneming, of deze te
sturen (middels het bezit van waardepapieren of door partnerschaps- of andere eigendomsaandelen, middels
een contract of op andere wijze). Daarbij geldt het volgende:

• De Klant mag de software uitsluitend gebruiken voor het aantal databases met schrijftoegang dat in de
hoofdovereenkomst is overeengekomen. Indien geen specifiek aantal databases met schrijftoegang is
overeengekomen, is het gebruik van de software beperkt tot één database met schrijftoegang.

• De Klant is gerechtigd de software tevens beschikbaar te stellen aan medewerkers van de tot het concern
behorende ondernemingen en voor de in dit kader overeengekomen contingenten een
gebruikersaccount in te stellen.

• Het maximum aantal bedrijven (Klant en groepsmaatschappijen) waarvoor het gebruik van de software
binnen de genoemde omvang is toegestaan, komt overeen met het in de hoofdovereenkomst bepaalde
aantal rapporterende rechtspersonen.

• Wanneer de installatie van een extra testomgeving die niet afhankelijk is van het productieve systeem
met de Klant is overeengekomen, dient een dergelijke testomgeving uitsluitend te worden gebruikt voor
de verwerking van technische testgevallen.

De Klant is bovendien gerechtigd de software te gebruiken voor de afhandeling van interne zakelijke
transacties van voormalige en (potentiële) toekomstige tot het concern behorende ondernemingen, echter
uitsluitend om de betreffende gegevens binnen de software te kunnen weergeven en beoordelen,
bijvoorbeeld om het effect van de acquisitie of oprichting van bedrijven op de geconsolideerde financial
statements te onderzoeken. Het gebruik van de software voor het opstellen van rapporten of jaarrekeningen
voor deze ondernemingen is uitdrukkelijk niet toegestaan. Voor elke onderneming moet een eigen licentie
voor de boekingsomgeving worden aangeschaft.

Het volgende is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LucaNet niet toegestaan:

• Het tijdelijk beschikbaar stellen van de software voor gebruik door andere bedrijven dan
groepsmaatschappijen (bijvoorbeeld als applicatiedienstverlener (ASP) of SaaS)

• Gebruik van de software voor het opleiden van personen die niet in dienst zijn van de Klant of zijn
groepsmaatschappijen

• Gebruik van de software in verband met de levering van prestaties voor derden.

Commerciële verhuur van de software is absoluut verboden.

b) Raadpleegversie

Het is Klant toegestaan de programmatuur te gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden
(bijvoorbeeld het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening of financiële controle). Het volgende is van
toepassing:
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• De Klant mag de software uitsluitend gebruiken voor het aantal databanken met schrijftoegang dat in de
hoofdovereenkomst is vastgelegd. Indien geen bepaald aantal databanken met schrijftoegang is
overeengekomen, is het gebruik van de programmatuur voor een willekeurig aantal databanken met
schrijftoegang toegestaan.

• Het maximum aantal groepsmaatschappijen dat de Klant per database mag aanmaken, komt overeen
met het in de hoofdovereenkomst bepaalde aantal rechtspersonen.

• Het is niet toegestaan de software te gebruiken voor de verwerking van eigen interne bedrijfstransacties
van de Klant of van bedrijven waarin de Klant een direct of indirect eigendomsbelang van meer dan 5%
heeft.

4. De software bestaat uit een servercomponent en een clientcomponent. Het volgende is van toepassing:

• Bij het aakoop van een licentie en het software-abonnement mag de Klant het servercomponent
uitsluitend (laten) installeren op het aantal servers dat in het hoofdcontract is gespecificeerd. Als er geen
specifiek aantal servers is overeengekomen, is installatie alleen toegestaan op één server. Bij SaaS wordt
de servercomponent geïnstalleerd en bediend door LucaNet en wordt aan de Klant via internet toegang
verleend tot de functionaliteiten.

• De Klant mag de client-componenten alleen gebruiken voor het aantal natuurlijke personen, de
gebruikers, gespecificeerd in het hoofdcontract, en deze componenten installeren op het hiervoor
benodigde aantal computers.

• De gebruikersaccounts voor deze gebruikers worden aangemaakt door middel van de
gebruikersbeheerfunctie van de software. Hiertoe dienen de gebruikers met hun naam te worden
geregistreerd (gebruikerslicentiemodel met naam).

• Elke gebruiker krijgt bepaalde rechten (bijv. lees- en/of schrijfrechten) en krijgt bepaalde rollen
toegewezen. Het maximum aantal gebruikers en de machtigingen die deze gebruikers kunnen krijgen,
zijn bepaald in de hoofdovereenkomst.

5. Kopieën van de software zijn alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor het contractueel
overeengekomen gebruik van de software. Het is de Klant toegestaan om naar behoefte back-ups van de
software te maken. Back-upexemplaren op mobiele gegevensdragers moeten als zodanig worden
gemarkeerd en voorzien zijn van een mededeling waaruit het auteursrecht van LucaNet blijkt.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te wijzigen, uit te breiden of anderszins te wijzigen,
tenzij dit op grond van de wet is toegestaan. Het is de Klant, of een door de Klant ingeschakelde derde,
uitsluitend toegestaan tot het oplossen van problemen over te gaan indien LucaNet niet bereid of in staat is
een door de Klant gemelde softwarefout te herstellen.

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de software te decompileren, tenzij decompilatie op grond van de wet is
toegestaan. Dit geldt uitsluitend indien LucaNet is gevraagd om de benodigde gegevens voor het creëren van
interoperabiliteit met een andere hard- of software en daartoe een redelijke termijn is gesteld, maar deze niet
ter beschikking heeft gesteld.

8. Deze Licentievoorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op elke nieuwe versie van de software die door
LucaNet ter beschikking wordt gesteld voor gebruik door de Klant. De gebruiksrechten voor de vorige versie
worden geannuleerd wanneer de nieuwe versie productief in gebruik wordt genomen, en in ieder geval na
vier weken vanaf het eerste gebruik van de software voor testdoeleinden.
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9. Wanneer LucaNet software aan de Klant ter beschikking stelt of andere diensten aanbiedt die door het
auteursrecht of een andere wet beschermd zijn, worden aan de Klant dezelfde gebruiksrechten toegekend als
die waarop de Klant recht heeft in de software van LucaNet. Dit geldt in het bijzonder voor de programmering
van apps en individuele ETL-scripts.

10. De toekenning van de in de vorige zinnen bedoelde rechten is behoudens de opschortende voorwaarde dat
LucaNet de volledige betaling van de overeengekomen prijzen heeft ontvangen. In de periode tussen de
terbeschikkingstelling van de software door LucaNet en de ontvangst van de betaling voor de diensten, is het
de Klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor testdoeleinden.

2 Diagnostiek

De software stuurt de diagnosegegevens standaard via een beveiligde verbinding naar LucaNet voor het bewaken
van de werking, voor productverbetering en voor de analyse van fouten. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend
in gepseudonimiseerde vorm overgedragen.

De Klant kan er tevens voor kiezen om de overdracht van diagnosegegevens te deactiveren.

3 Open source software

1. De software bestaat uit software die eigendom is van LucaNet en uit open source software.

2. Het verlenen van rechten door LucaNet aan de Klant zoals bepaald in artikel 1 sluit uitdrukkelijk open source
software uit. Open source software wordt uitsluitend op basis en onder de voorwaarden van de betreffende
open source-licentie aan de Klant ter beschikking gesteld.

3. Een lijst van open source software en de betreffende versies kunnen worden opgevraagd bij LucaNet.

4 Bescherming van de software en de auditrechten

1. De Klant dient de software zorgvuldig te beveiligen om mogelijk misbruik te voorkomen.

2. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken van de software die dienen ter identificatie
van de software, mogen niet worden verwijderd of gewijzigd. Hetzelfde geldt voor het onderdrukken van de
weergave van deze kenmerken op het scherm.

3. Op verzoek van LucaNet dient de Klant LucaNet te informeren over het aantal installaties en kopieën van de
software en hun opslaglocatie.

4. De Klant moet ervoor zorgen dat software die is opgeslagen op gegevensdragers, geheugenmodules of
andere hardware volledig en permanent wordt verwijderd:

a) De Klant geeft de gegevensdrager, de geheugenmodule of andere hardware waarop de software geheel of
gedeeltelijk is opgeslagen, vrij aan een derde partij.

b) De Klant doet afstand van het directe bezit van gegevensdragers, geheugenmodules of andere hardware
waarop de software geheel of gedeeltelijk is opgeslagen.

5. LucaNet is bevoegd om het gebruik van de software één keer per jaar te controleren via toegang op afstand.
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6. In uitzonderlijke gevallen is LucaNet gemachtigd om een audit ter plaatse uit te voeren indien:

• De Klant een audit via toegang op afstand weigert;

• De audit via toegang op afstand geen sluitende resultaten oplevert, of

• Er zijn aanwijzingen zijn dat de Klant in strijd met het contract handelt.

7. De Klant dient naar behoren en op redelijke wijze met LucaNet samen te werken bij het uitvoeren van deze
audits. LucaNet zal elke audit ter plaatse vier weken van tevoren aankondigen.

8. Indien de audit een niet-conform gebruik van de software aan het licht brengt, komen de kosten van de audit
voor rekening van de Klant. LucaNet is bevoegd het recht om audits uit te voeren aan derden over te dragen.

5 Verstrijken van het gebruiksrecht van de software

In alle gevallen waarin het recht van de Klant om de software te gebruiken vervalt, dient de Klant de software aan
LucaNet te retourneren en alle kopieën van de software te verwijderen, tenzij de Klant verplicht is een langere
wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. De Klant dient de verwijdering van de programmatuur aan LucaNet te
bevestigen.
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