
LICENTIEOVEREENKOMST INLOON SOFTWARE 

Lees deze software-licentie-overeenkomst ("licentie") aandachtig door voordat u inLoon Software 

gebruikt. Door inLoon Software te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze 

licentie.  

 

Artikel 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

• Contractant; de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie inLoon Software een 

Overeenkomst heeft aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;  

• Overeenkomst; de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, 

op grond waarvan inLoon Software aan de Contractant een gebruiksrecht op de 

programmatuur van inLoon Software verstrekt; 

• Fouten; alle in de programmatuur van inLoon Software ten tijde van de levering 

voorkomende fouten en gebreken, evenals het niet functioneren van de programmatuur van 

inLoon Software conform de functionaliteiten als vermeld in de bij de programmatuur van 

inLoon Software documentatie; 

• inLoon Software; inLoon Software is de handelsnaam voor (paramedische) software 

ontwikkeld door en eigendom van inno3D - Realizing IDEAS Together, gevestigd in Naaldwijk.  

 

Artikel 2. ALGEMEEN 

2.1 Deze Licentieovereenkomst is van toepassing op de terbeschikkingstelling van de inLoon 

Software.  

 

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOM 

3.1 Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van 

intellectueel of industrieel eigendom evenals soortgelijke rechten tot bescherming van 

informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. Standaardaanpassingen en nieuwe 

versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan inLoon Software 

of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke 

overdracht van zodanige rechten. 

3.2 Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel 

eigendomsrecht van inLoon Software te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. 

 

Artikel 4. GEBRUIKSRECHT 

4.1 Een licentie wordt afgegeven per bedrijf (KvK nr). Licentie geldigheid strekt zich over een 

periode van 12 maanden waarbij inno3D - Realizing IDEAS Together in alle redelijkheid 

garandeert dat inLoon toegankelijk zal zijn voor de licentiehouder conform de condities ten 

tijde van het aangaan van de overeenkomst. 

 

Artikel 5. OVERDRAAGBAARHEID 

5.1 Het gebruiksrecht van inLoon Software is overdraagbaar mits het KvK nummer 

onveranderd blijft. 

5.2 Indien de Contractant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde 

het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Contractant naast deze 

derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage 

voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Contractant, 

onverminderd het recht van inLoon Software om de volledige, als gevolg van de overtreding 

van het voorgaande lid, geleden schade op de Contractant te verhalen. 

5.3 Indien de Contractant een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur 

worden gebruikt door werknemers van Contractant, in het kader van de uitoefening van hun 

werkzaamheden. 

 

Artikel 6. AUTEURSRECHTEN 



6.1 Het computerprogramma inLoon Software is eigendom van inno3D - Realizing IDEAS 

Together en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale verdragen 

en is beschermt d.m.v. copyright. Ongeautoriseerd reproduceren, kopiëren of distribueren 

van het programma, of onderdelen, zal tot strafrechtelijke vervolging leiden. 

 

Artikel 7. GARANTIE 

7.1 inno3D garandeert dat gedurende de looptijd van de licentie de door haar geleverde naar 

behoren Software zal functioneren.  

7.2 Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.  

7.3 Garantie is niet van toepassing indien inLoon Software door anderen dan inno3D zijn 

gewijzigd.  

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 inLoon Software is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt door 

tekortkomingen van inLoon Software, behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele 

vergoedingsplicht van inLoon Software beperkt is tot maximaal € 250,00. 

• Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van inLoon Software schade 

aan zaken van de Contractant is veroorzaakt, zal inLoon Software de herstel- en 

vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 250,-- per gebeurtenis. 

8.2 Schade als genoemd in het eerste lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk binnen 10 dagen na het ontstaan schriftelijk aan inLoon Software te zijn gemeld. 

Schade die niet binnen die termijn ter kennis van inLoon Software is gebracht, komt niet voor 

vergoeding in aanmerking, tenzij de Contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet 

eerder heeft kunnen melden. 

8.3 inLoon Software/ inno3D is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van 

derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting. 

8.4 inLoon Software/ inno3D is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van 

derden die door de Contractant worden ingeschakeld t.b.v. internet providing. 

 

Artikel 9. ALGEMENE VOORWAARDEN 

9.1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van inno3D van toepassing. 

Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing. 

9.2 De rechten en verplichtingen van inLoon Software en Contractant met betrekking tot het 

gebruik van het Programma zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de 

Algemene Voorwaarden van inno3D, vastgelegd. 

9.3 Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende  

schriftelijke overeenkomst die door de Contractant en inLoon Software is ondertekend. 

9.4 inLoon Software/ inno3D en/of zijn leveranciers is het verboden gebruik te maken van de 

informatie voortvloeiend uit of in relatie met het gebruik danwel van informatie in 

vertrouwen beschikbaar gesteld bij inLoon / inno3D.  

9.5 Het is inLoon Software te allen tijde toegestaan om aanpassingen te doen of technische 

maatregelen te nemen en te onderhouden aan de software.  

 

Artikel 10. AANVANG, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST 

10.1 geldigheid Licentie inLoon 

• Voor gebruik dient een verzoek te worden ingediend voor een bedrijfs account en voor 

de desbetreffende medewerkers. Een account wordt onder licentie verstrekt en kan 

worden aangevraagd bij email.  

• Een licentie wordt afgegeven per bedrijf. Licentie geldigheid strekt zich over een periode 

van 12 maanden waarbij inno3D - Realizing IDEAS Together in alle redelijkheid 

garandeert dat inLoon toegankelijk zal zijn voor de licentiehouder conform de condities 

ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.  



• Een licentie overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging kan schriftelijk 

geschieden worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van drie 

maanden. 

• inno3D - Realizing IDEAS Together heeft het recht zonder opgave van redenen de 

overeenkomst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door 

opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever 

recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan inno3D - Realizing IDEAS 

Together betaalde bedrag. 

 

10.2 inLoon Software houdt zich het recht voor de overeenkomst te allen tijde zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: 

• De Contractant kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar 

vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd; 

• De Contractant informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale 

wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de 

goede zeden of met de Gedragscode; 

• De Contractant kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst; 

• De Contractant tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in 

deze licentieovereenkomst, in bijzonder de verbintenissen in Artikel 3.2 en 5.1. 

 

Artikel 11. BETALING 

11.1 Voor de licentie en het gebruik van inLoon wordt jaarlijks een bedrag in rekening 

gebracht bij de licentiehouder.  

11.2 inno3D - Realizing IDEAS Together brengt de door de opdrachtgever verschuldigde 

vergoedingen, per 12 maanden, in rekening door middel van een factuur. Betaling dient 

plaats te vinden binnen 15 dagen op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening.  

 

Artikel 12. EXTRA VOORWAARDEN VOOR DEMO SOFTWARE 

 

12.1 Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende 

artikel van toepassing totdat u een licentie koopt voor de online versie van inLoon Software. 

Indien dit artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, 

geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden 

of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U ERKENT DAT DE DEMO 

SOFTWARE BEPERKTE FUNCTIONALITEIT EN/OF FUNCTIES BEVAT. INLOON SOFTWARE GEEFT 

DE SOFTWARE IN LICENTIE “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT” UITSLUITEND VOOR 

DEMONSTRATIEDOELEINDEN EN ALLEEN TE GBRUIKEN DOOR AANVRAGER.  

 

De demo software is beperkt geldig voor een periode van 30 dagen volgend op de 

ingebruikname. Na 30 dagen verloopt het gebruiksrecht, tenzij deze wordt verlengd in 

overleg met inno3D. INLOON SOFTWARE WIJST ELKE VERPLICHTING BETREFFENDE GARANTIE 

OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF. WAAR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN 

WORDEN UITGESLOTEN, MAAR KAN WORDEN BEPERKT VOOR PRE-RELEASE SOFTWARE, IS 

DE AANSPRAKELIJKHEID VAN INLOON SOFTWARE EN HAAR LEVERANCIERS BEPERKT TOT EEN 

SOM VAN TOTAAL VIJFTIG (50) EURO. 

 

Artikel 13. SLOTBEPALING 

13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. 


