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1. DIENST  

 Inleiding 

1.1 Unit4 levert Unit4 Software in twee dienstenmodellen, als een 
software termijn licentie of als een abonnementslicentie.  

Voor gedefinieerde begrippen die in deze voorwaarden worden 
gebruikt, wordt verwezen naar artikel 4 hieronder. 

Software Termijn Licentie 

1.2 Indien Unit4 een termijnlicentie verstrekt voor het gebruik van 
de Unit4 Software in objectcodevorm ("Termijn Licentie"), 
wordt aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
licentie verstrekt voor het gebruik van de Unit4 Software 
gedurende vijftien (15) jaar vanaf de Ingangsdatum voor het in 
de Sales Order vermelde aantal Geautoriseerde Gebruikers. 
Voor elke Termijn Licentie zijn afzonderlijk op jaarbasis 
Supportprijzen verschuldigd en de Termijn Licentie wordt 
beëindigd indien de Klant deze Supportprijzen niet langer 
betaalt.  

 Abonnementslicentie 

1.3 Indien Unit4 een abonnement op het gebruik van de Unit4 
Software ("Abonnementslicentie") verstrekt, verleent Unit4 aan 
de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht en licentie 
om het overeengekomen aantal Geautoriseerde Gebruikers tot 
het einde van het abonnement Gebruik te laten maken van de 
Unit4 Software.  

Levering van de Software 

1.4 In alle gevallen zal de Unit4 Software door Unit4 aan de Klant 
ter beschikking worden gesteld door middel van elektronische 
download en beschikbaarstelling van de daarbij behorende 
licentiesleutels. Unit4 Softare wordt geacht door de Klant te zijn 
aanvaard wanneer Unit4 de elektronische download en 
licentiesleutels aan de Klant ter beschikking stelt en wordt niet 
onderworpen aan enige vorm van acceptatietest.   

Omgevingen 

1.5 De Klant mag de Unit4 Software gebruiken op één installatie 
op het Installatieadres en mag kopieën van de Unit4 Software 
maken voor gebruik in drie omgevingen (te weten één 
productie- en twee niet-productie- omgevingen).  

2. GEBRUIKSBEPERKINGEN 

De Klant zal niet: 

2.1 de Unit4 Software gebruiken voor enig ander doel dan haar 

interne bedrijfsvoering; 

2.2 de Unit4 Software gebruiken om diensten aan derden te 
verlenen of te trachten derden toegang tot de Unit4 Software 

te verschaffen of te helpen verschaffen; 

2.3 het gebruik van de Unit4 Software verdelen over meerdere 
serverinstallaties; 

2.4 tenzij anders toegestaan in artikel 1.5, proberen te kopiëren, 
wijzigen, aanpassen, veranderen, dupliceren, vertalen, er 
afgeleide werken van  maken,  decompileren, demonteren, 
reverse engineeren, framen, spiegelen, opnieuw uitgeven, 
downloaden, verzenden of distribueren van alle of een deel van 
de inhoud van de Unit4 Software of anderszins te herleiden tot 
een voor mensen waar te nemen of leesbare vorm; 

2.5 proberen een alternatieve of concurrerende dienst te bouwen, 
te ontwikkelen of proberen te bouwen of te ontwikkelen die op 
enigerlei wijze is gebaseerd op of afgeleid van, geheel of 
gedeeltelijk, de Unit4 Software; 

2.6 de Unit4 Software (samen)voegen of combineren met enige 
andere software of dienst; 

2.7 auteursrechtmededelingen, mededelingen over 
eigendomsrechten, handelsmerken (of handelsmerken), 
handelsmerkcredits, handelsaanduiding, 
vertrouwelijkheidsmededeling, merkteken, logo, legenda of 

andere informatie die in de Unit4 Software is opgenomen, te 
verwijderen of onleesbaar te maken; en 

2.8 gebruik te maken van robots of gerobotiseerde 
procesautomatisering zonder voorafgaande toestemming van 
Unit4. 

Verwijzingen in dit artikel 2 naar de Unit4 Software omvatten, waar 
van toepassing, mede een verwijzing naar enige Documentatie.  

3. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

3.1 De Klant zal de Supportvoorwaarden naleven. 

3.2 De Klant is verantwoordelijk voor het volgend: 

3.2.1 het aanschaffen en onderhouden van alle apparatuur, software 
en diensten aan de zijde van de Klant, die nodig zijn voor 
toegang tot en gebruik van de Unit4 Software, inclusief 

netwerkconnectiviteit, hardware en apparatuur; en 

3.2.2 de functionele werking en het beheer van de Unit4 Software. 

3.3 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid, 
beveiliging en integriteit van de Klantgegevens. Dit omvat, 
maar is niet beperkt tot, het waarborgen dat passende back-
ups worden gemaakt van Klantgegevens in lijn met goede 
industry practices (minimaal dagelijks) and ervoor zorg te 
dragen dat het systeem kan worden teruggezet in de vorige 
staat, in het geval van problematische 
onderhoudswerkzaamheden in een productieomgeving. 

3.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant de Unit4 
Software onverwijld retourneren, of op verzoek van Unit4 de 
Unit4 Software en alle kopieën van het geheel of een gedeelte 
van de Unit4 Software vernietigen.   

4. DEFINITIES 

 Capitalised terms used in this Service Specification but not 
defined shall have the meaning given to such terms in Unit4’s 
General Terms of Business. 

Woord/ 

Woorden  

Betekenis 

Installatie 
Adres 

Het adres (zoals van tijd tot tijd aan Unit4 
verstrekt) waar de Klant verkiest de Unit4 
Software te installeren. Bij gebreke van een 
gespecificeerd adres zal worden uitgegaan 
van het adres van de Klant op de Salder 
Order. 

Support 

Prijzen 

De prijzen voor de Supports Services als 

uiteengezet in de Sales Order. 

Support 
Services 

the support services die door Unit worden 
verleend in verband met de 
Supportvoorwaarden.  

Support 

Voorwaar 

den  

Het document genaamd Service Terms – 
Support Services (Software) found at 
www.unit4.com/terms.  

Unit4 
Software 

Unit4’s software applicaties verleend aan de 
Klant om op zijn eigen infrastructuur te 
downloaden of op die van een andere derde 
partij. 

 

http://www.unit4.com/terms

