VMWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS
HOUD ER REKENING MEE DAT DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST
VOOR EINDGEBRUIKERS VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE,
ONGEACHT DE VOORWAARDEN DIE WELLICHT WORDEN WEERGEGEVEN TIJDENS DE
INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE.
BELANGRIJK, LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN,
INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, GAAT U (ALS NATUURLIJK PERSOON OF RECHTSPERSOON)
AKKOORD MET DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS ("EULA"). INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE
EULA, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, EN MOET
U DE ONGEBRUIKTE SOFTWARE BINNEN DERTIG (30) DAGEN VERWIJDEREN OF DEZE
RETOURNEREN AAN DE LEVERANCIER WAAR U DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT, EN,
INDIEN VAN TOEPASSING, RESTITUTIE VAN DE LICENTIEVERGOEDING AANVRAGEN DIE U
VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD.
EVALUATIELICENTIE. Als U over een licentie voor evaluatiedoeleinden voor de Software beschikt,
is Uw gebruik van de Software alleen toegestaan in een niet-productieomgeving en gedurende de
periode waarin de Licentiesleutel geldig is. Onverminderd andere bepalingen van deze EULA, wordt
een Evaluatielicentie van de Software "as is" verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete
vrijwaring, ondersteuning of garantie van welke aard dan ook.
1.

DEFINITIES.

1.1 "Dochteronderneming" is, met betrekking tot een partij, een entiteit die op enig moment direct
of indirect wordt beheerd door of onder gemeenschappelijk beheer staat van die partij, waarbij
onder "beheer" wordt verstaan: eigendom, stemgerechtigdheid of (anderszins) een belang van
vijftig procent (50%) of meer van het totale eigendom, het aantal stemrechten of de in omloop
zijnde aandelen van de betreffende entiteit.
1.2 "Documentatie" is de documentatie die over het algemeen door VMware aan U wordt geleverd
gelijktijdig met de Software, en zoals van tijd tot tijd door VMware herzien en die mede
handleidingen voor eindgebruikers, bedieningsinstructies, installatiehandleidingen, versie-informatie
en online hulpbestanden met betrekking tot het gebruik van de Software omvat.
1.3 "Gastbesturingssystemen" zijn besturingssystemen van derden waarvoor U een licentie hebt,
geïnstalleerd op een Virtual machine en waarop de Software wordt uitgevoerd.
1.4 "Intellectuele eigendomsrechten" zijn alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en
gerelateerde rechten, waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten,
handelsgeheimen, knowhow, uitvindingen, octrooien, octrooiaanvragen, morele rechten en alle
overige intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten, zowel geregistreerd als
niet-geregistreerd.
1.5 "Licentie" is een licentie die is verstrekt op grond van Sectie 2.1 (Algemene licentieverlening).
1.6 "Licentiesleutel" is een serienummer waarmee U de Software kunt activeren en gebruiken.
1.7 "Licentieperiode" is de duur van een Licentie, zoals bepaald in de Order.
1.8 "Licentietype" is het type Licentie dat van toepassing is op de Software, zoals uitvoeriger
beschreven in de Order.

1.9 "Opensource-software" of "OSS" zijn softwareonderdelen die zijn geïntegreerd in de Software
en waarvoor aparte licentievoorwaarden gelden, die zijn beschreven in het
open_source_licenses.txt bestand (of een soortgelijk bestand) dat wordt meegeleverd met de
Software of op www.vmware.com/download/open_source.html.
1.10 "Order" is een orderbevestiging, zakelijke licentieovereenkomst, of een ander
opdrachtdocument dat door U aan VMware of aan een door VMware erkende leverancier is
verstrekt, waarnaar wordt verwezen en welke is opgenomen in deze EULA en welke door
VMware is aanvaard zoals nader beschreven in Sectie 4 (Order).
1.11 "Productgids" is de huidige versie van de VMware-productgids op het moment van Uw Order. U
kunt exemplaren van productgidsen vinden op www.vmware.com/download/eula.
1.12 "Voorwaarden voor ondersteuningsdiensten" zijn het meest recente beleid en de meest
recente voorwaarden voor ondersteuningsdiensten, waarvan u een exemplaar kunt vinden op
www.vmware.com/support/policies.
1.13 "Software" zijn de VMware-hulpmiddelen en de computerprogramma's van VMware die worden
vermeld op de commerciële prijslijst van VMware en waarvoor U een licentie uit hoofde van een
Order hebt ontvangen, samen met softwarecodes die gerelateerd zijn aan het voorgaande en die
aan U zijn verstrekt naar aanleiding van een contract voor een ondersteunings- en
abonnementsdienst die geen deel uitmaken van een afzonderlijke licentieovereenkomst.
1.14 "Gebied" is het land of de landen waarvoor U een factuur hebt ontvangen; met dien verstande
dat indien u een factuur hebt ontvangen die afkomstig is uit een van de lidstaten van de Europese
Economische Ruimte, U de bijbehorende Software mag implementeren in de gehele Europese
Economische Ruimte.
1.15 "Derden" zijn partijen die U namens derden informatietechnologiediensten bieden onder de
vorm van een schriftelijk contract met U.
1.16 "Virtual machine" is een softwarecontainer die zelf een besturingssysteem kan uitvoeren en
toepassingen als fysieke machines kan uitvoeren.
1.17 "VMware" betekent VMware, Inc., een bedrijf dat is opgericht naar het recht van Delaware,
indien U Licenties of diensten aanschaft voor gebruik in de Verenigde Staten, en VMware
International Limited, een bedrijf dat is opgericht volgens het recht van Ierland, voor alle overige
aankopen.
1.18 "VMware-hulpmiddelen" is het pakket hulpprogramma's en stuurprogramma's, gelicentieerd
door VMware onder de naam "VMware-hulpmiddelen" (of "VMware Tools"), dat kan worden
geïnstalleerd op een Gastbesturingssysteem om de prestaties en functionaliteit van dit
Gastbesturingssysteem te verbeteren wanneer dit wordt uitgevoerd op een Virtual machine.
2.

LICENTIEVERLENING.

2.1 Algemene licentieverlening. VMware verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (met
uitzondering van het bepaalde in Sectie 12.1 (Overdrachten; toewijzing) Licentie om de Software
en de Documentatie gedurende de Licentieperiode en binnen het Gebied te gebruiken, uitsluitend
voor Uw interne bedrijfsvoering en volgens de bepalingen zoals uiteengezet in de Productgids.
Tenzij anders aangegeven in de Order, worden de licenties aan U voor onbepaalde tijd, uitsluitend
voor het gebruik van de objectcode verleend en gaan deze in op de datum waarop de fysieke
media worden geleverd of op de datum waarop aan U wordt medegedeeld dat de media klaar
staan voor elektronisch downloaden.

2.2 Derden. Onder de Licentie die aan U is verleend in Sectie 2.1 (Algemene licentieverlening)
hierboven, mag U Derden toegang geven tot de Software, en/of hen de Software namens U laten
gebruiken met als enig doel het leveren van diensten aan U, op voorwaarde dat U de volledige
verantwoordelijkheid heeft voor de naleving van de voorwaarden in deze EULA door Derden en
dat iedere schending van de voorwaarden in deze EULA door Derden wordt beschouwd als een
schending door U.
2.3 Kopiëren toegestaan. U mag kopieën maken van de Software en de Documentatie voor zover
noodzakelijk voor het installeren en uitvoeren van het aantal versies waarvoor u een licentie hebt,
en verder uitsluitend voor archivering.
2.4 Benchmarking. U mag de Software gebruiken om interne prestatietests en benchmarks uit te
voeren. U mag de resultaten van dergelijke onderzoeken alleen als volgt aan derden publiceren
of distribueren: (a) met betrekking tot Workstation- of Fusion-producten van VMware alleen als U
een kopie van Uw onderzoek naar benchmark@vmware.com verzendt voordat u het onderzoek
gaat verspreiden; (b) met betrekking tot alle andere Software alleen als VMware de methode,
aannames en andere parameters van het onderzoek heeft beoordeeld en deze heeft goedgekeurd
(neem contact op met VMware via benchmark@vmware.com om een dergelijke beoordeling en
goedkeuring aan te vragen) voorafgaand aan publicatie en verspreiding.
2.5 VMware-hulpmiddelen. U mag de VMware-hulpmiddelen alleen aan derden verspreiden
wanneer ze zijn geïnstalleerd op een Gastbesturingssysteem op een Virtual machine. U bent
aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden in deze EULA door deze derden.
2.6 Opensource-software. Niettegenstaande enige andere in deze EULA genoemde strijdige
bepaling, beschikt U over een licentie voor Opensource-software onder toepassing van de
OSS-licentievoorwaarden die u kunt vinden in het bestand "open_source_licenses.txt", de
Documentatie of, indien van toepassing, de bijbehorende bronbestanden van de Software die
beschikbaar zijn op www.vmware.com/download/open_source.html. Deze
OSS-licentievoorwaarden zijn in lijn met de licentie die is verleend in Sectie 2 (Licentieverlening)
en kunnen aanvullende rechten bevatten die in Uw voordeel zijn. De OSS-licentievoorwaarden
prevaleren boven deze EULA voor zover deze EULA verdergaande beperkingen aan U oplegt
dan de van toepassing zijnde OSS-licentievoorwaarden. Voor zover de licentie voor enige
Opensource-software vereist dat VMware de bijbehorende broncode en/of wijzigingen hiervan
(de "Bronbestanden") aan U beschikbaar stelt, kunt U een kopie van de van toepassing zijnde
Bronbestanden verkrijgen via de website van VMware op
www.vmware.com/download/open_source.html of door hiertoe een schriftelijk verzoek, voorzien
van Uw naam en adres, in te dienen bij: VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA
94304, Verenigde Staten. Alle verzoeken dienen de volgende informatie te bevatten: Open
Source Files Request, Attention: General Counsel. Dit aanbod om een versie van de
Bronbestanden te verkrijgen is geldig tot drie jaar na de datum waarop U de Software hebt
aangeschaft.
3.

BEPERKINGEN; EIGENDOM.

3.1 Beperkingen licentie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMware mogen U
en eventuele Derden niet: (a) gebruikmaken van de Software via softwaredienstverlener,
servicebureaus of soortgelijke mogelijkheden voor derden, met dien verstande dat U de Software
mag gebruiken om gehoste diensten te leveren aan Uw Dochterondernemingen; (b) aan derden
de resultaten bekend maken van eventuele benchmarktests of van vergelijkende analyses of
concurrentieonderzoeken van de Software van VMware die door of namens U zijn uitgevoerd,
met uitzondering van het bepaalde in Sectie 2.4 (Benchmarking); (c) de Software in welke vorm
dan ook beschikbaar maken aan anderen dan Uw werknemers of contractanten die redelijkerwijs

acceptabel zijn voor VMware en die de Software namens U dienen te gebruiken voor een
doeleinde dat door deze EULA is toegestaan, behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan in
Sectie 2.2 (Derden); (d) de Software of Documentatie overdragen of sublicentiëren aan een
Dochteronderneming of aan derden, behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in Sectie
12.1 (Overdrachten; toewijzing); (e) gebruikmaken van de Software op een wijze die conflicteert
met de voorwaarden en beperkingen van het licentiemodel voor de Software en met andere
vereisten die in de Productgids en/of de offerte van VMware vermeld zijn; (f) met uitzondering
voor zover is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, de Software aan te passen,
te vertalen, te verbeteren of afgeleide werken van de Software te maken , of de Software te
reverse engineeren, te decompileren, of anderszins te proberen de broncode af te leiden, met
uitzondering van hetgeen bepaald is in Sectie 3.2 (Decompilatie); (g) auteursrechtelijke of
andere eigendomsaanduidingen in of op versies van de Software te verwijderen; of (h) de
technische beperkingen die in de Software aanwezig zijn of die worden omschreven in deze
EULA te schenden of te omzeilen, zoals bijvoorbeeld via software of services.
3.2 Decompilatie. Niettegenstaande het voorgaande is het decompileren van de Software toegestaan
in zoverre de wetten van het Gebied U hier uitdrukkelijk toestemming voor geven om de nodige
informatie te verzamelen om de Software geschikt te maken voor interoperabiliteit met andere
software; op voorwaarde dat U dergelijke informatie eerst opvraagt bij VMware, U alle redelijkerwijs
vereiste gegevens opgeeft zodat VMware Uw claim kan beoordelen, en VMware U, naar eigen
goeddunken, dergelijke informatie over interoperabiliteit met andere software kan verstrekken, U
redelijke voorwaarden kan verschaffen voor dergelijk gebruik van de Software, waaronder een
redelijke vergoeding, of U alternatieven kan bieden om er zeker van te zijn dat de eigendomsrechten
van VMware in de Software worden beschermd en om nadelige effecten op de eigendomsrechten
van VMware te verkleinen.
3.3 Eigendom. De Software en Documentatie, alle kopieën en delen hiervan, en alle verbeteringen,
aanvullingen, wijzigingen en afgeleide werken hiervan, en alle Intellectuele eigendomsrechten
die hierin worden vermeld, zijn en blijven exclusief eigendom van VMware en haar licentiehouders.
Uw rechten op het gebruik van de Software en Documentatie zijn beperkt tot de rechten die
uitdrukkelijk in deze EULA en in alle van toepassing zijnde Orders zijn verleend. Er kunnen geen
andere rechten met betrekking tot de Software of gerelateerde Intellectuele eigendomsrechten
aan worden ontleend. U bent niet gemachtigd (en U mag derden geen toestemming geven) om
de Software, Documentatie of delen hiervan te gebruiken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk
wordt toegestaan in deze EULA of de van toepassing zijnde Order. VMware behoudt zich alle
rechten voor die niet uitdrukkelijk aan U zijn verstrekt. VMware draagt geen eigendomsrechten
met betrekking tot de Software over.
3.4 Gastbesturingssystemen. Voor bepaalde Software kunnen Gastbesturingssystemen en
toepassingsprogramma's op een computersysteem worden uitgevoerd. U erkent dat U
verantwoordelijk bent voor het verkrijgen en het naleven van de noodzakelijke licenties om
dergelijke software van derden te mogen gebruiken.
4.

ORDER. Uw Order valt onder deze EULA. Geen enkele Order is bindend voor VMware, totdat
VMware de Order heeft aanvaard. Orders van Software worden beschouwd als aanvaard
wanneer VMware de Software in dergelijke Orders heeft geleverd. Orders die naar VMware zijn
verzonden, hoeven niet te worden ondertekend om rechtsgeldig en afdwingbaar te zijn.

5.

VERSLAGLEGGING EN AUDIT. Tijdens de Licentieperiode voor de Software en gedurende
twee (2) jaar na de vervaldatum hiervan dient U Uw gebruik van de Software op een
nauwkeurige en toereikende manier vast te leggen om Uw naleving van de voorwaarden van
deze EULA aan te tonen. Gedurende deze periode heeft VMware het recht een audit uit te (laten)
voeren naar Uw gebruik van de Software om Uw naleving van de voorwaarden van deze EULA

te controleren. VMware zal een redelijke kennisgevingstermijn in acht nemen om U op de hoogte
te stellen van deze audit en de audit zal niet onredelijk inbreuk maken op Uw bedrijfsvoering.
VMware zal niet meer dan één (1) audit uitvoeren per periode van twaalf (12) maanden en deze
zal uitsluitend tijdens normale werktijden plaatsvinden. U zult in redelijke mate samenwerken met
VMware en/of de derde-partij auditor en u zult, onverminderd de overige rechten van VMWare,
het niet-naleven van de regels zoals vastgesteld door de audit vergoeden door onverwijld
aanvullende bedragen te betalen. U zult VMware alle redelijke kosten die door VMware zijn
gemaakt voor een audit onverwijld vergoeden als uit de audit blijkt dat U een te laag bedrag
betaalt, dat meer dan vijf procent (5%) afwijkt van de door U aan VMWare verschuldigde
Softwarevergoeding voor de periode waarover de audit is uitgevoerd, of als door een dergelijke
audit wordt aangetoond dat U in aanmerkelijke mate hebt nagelaten nauwkeurige verslaglegging
bij te houden van Uw gebruik van de Software.
6.

ONDERSTEUNINGS- EN ABONNEMENTSDIENSTEN. Behalve voor zover expliciet vermeld
in de Productgids, biedt VMware geen ondersteunings- of abonnementsdiensten voor de Software
uit hoofde van deze EULA. U hebt geen recht op updates, upgrades, uitbreidingen of
verbeteringen voor de Software die is ontwikkeld door VMware, tenzij u afzonderlijk
ondersteunings- of abonnementsdiensten van VMware aanschaft. Deze ondersteunings- of
abonnementsdiensten vallen onder de Servicevoorwaarden.

7.

GARANTIES.

7.1 Softwaregarantie, duur en rechtsmiddelen. VMware garandeert U dat de Software
gedurende een periode van negentig (90) dagen na kennisgeving van beschikbaarheid voor
elektronisch downloaden of na de levering ("Garantieperiode"), wezenlijk in overeenstemming
zal zijn met de van toepassing zijnde Documentatie, op voorwaarde dat de Software: (a) op de
juiste manier is geïnstalleerd en te allen tijde in overeenstemming met de van toepassing zijnde
Documentatie wordt gebruikt; en (b) niet is gewijzigd of uitgebreid door personen die niet
werkzaam zijn bij VMware of haar gemachtigde vertegenwoordiger. VMware zal, op eigen kosten
en als enige verplichting en Uw exclusieve rechtsmiddel voor enige inbreuk op deze garantie
deze Software vervangen of eventuele reproduceerbare fouten in de Software corrigeren indien
deze fouten gedurende de Garantieperiode door U schriftelijk zijn gemeld bij VMware. Als
VMware vaststelt dat de fout niet kan worden hersteld of dat de Software niet kan worden
vervangen, zal VMware U het bedrag dat door U voor deze Software is betaald restitueren. In
dergelijke gevallen zal de Licentie voor deze Software eindigen.
7.2 Disclaimer van softwaregaranties. MET UITZONDERING VAN DE BOVENSTAANDE
GARANTIE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING
ZIJNDE WET- EN REGELGEVING GEVEN VMWARE EN HAAR LEVERANCIERS GEEN
VERDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES ONDER DEZE EULA EN WIJZEN ZIJ ALLE
IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, WAARONDER BEGREPEN GARANTIES VAN
VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TITEL,
NIET-INBREUKMAKEND EN EVENTUELE GARANTIES DIE (AL DAN NIET VAN
RECHTSWEGE) VOORTVLOEIEN UIT WET- EN REGELGEVING, WJZE VAN VERKOOP OF
DE PRESTATIES, OF UIT HANDELSGEBRUIKEN. VMWARE EN HAAR LICENTIEHOUDERS
GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF ZONDER
FOUTEN ZAL WERKEN OF DAT DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN.
8.

INTELLECTUEEL EIGENDOM VRIJWARING.

8.1 Verdediging en schadeloosstelling. In overeenstemming met het resterende gedeelte van
deze Sectie 8, zal VMware U verdedigen tegen vorderingen van derden wanneer wordt beweerd
dat de Software octrooirechten, merkrechten of auteursrechten van derden schendt, of

handelsgeheimen ontvreemdt (maar alleen in de mate waarin de ontvreemding niet het resultaat
is van Uw handelingen) onder het recht van: (a) de Verenigde Staten en Canada; (b) de
Europese Economische Ruimte; (c) Australië; (d) Nieuw-Zeeland; (e) Japan; of (f) de
Volksrepubliek China, voor zover dergelijke landen deel uitmaken van het Gebied waarin de
Licentie geldig is ("Inbreukvordering") en U vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende kosten en
schade van dergelijke derden waarin U door een bevoegde rechtbank in een relevante jurisdictie
wordt veroordeeld of wanneer dit is overeengekomen tijdens een schikking. De voorgaande
verplichtingen zijn uitsluitend van toepassing als U: (i) VMware onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte stelt van de Inbreukvordering; (ii) VMware de uitsluitende zeggenschap geeft over de
verdediging van de vordering en over de schikkingsonderhandelingen; en (iii) in redelijke mate
zult samenwerken met VMware indien VMWare daarom verzoekt. U mag geen
Inbreukvorderingen schikken of compromitteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van VMware.
8.2 Rechtsmiddelen. Indien ten aanzien van de vermeend inbreukmakende Software een
Inbreukvordering wordt ingediend, of naar de mening van VMware een Inbreukvordering dreigt te
worden ingediend, zal VMware naar eigen keuze en op eigen kosten het volgende uitvoeren: (a)
verkrijgen van de noodzakelijke rechten zodat U gebruik kunt blijven maken van de betreffende
Software; (b) de betreffende Software vervangen of wijzigen om deze niet-inbreukmakend te
maken; of (c) de Licentie van de betreffende Software beëindigen en de hieraan gerelateerde
ondersteuningsdiensten stopzetten en, na de door U goedgekeurde verwijdering van de
betreffende Software, het volgende vergoeden: (i) de door U betaalde Licentiekosten voor de
betreffende Software, op basis van lineaire afschrijvingen over een gebruiksduur van drie (3) jaar
vanaf de datum waarop dergelijke Software is geleverd; en (ii) eventuele vooraf betaalde kosten
voor diensten die kunnen worden toegeschreven aan gerelateerde ondersteuningsdiensten die
worden geleverd na de datum waarop dergelijke diensten zijn stopgezet. Niets in deze Sectie 8.2
(Rechtmiddelen) zal de verplichting van VMware uit hoofde van Sectie 8.1 (Verdediging en
vrijwaring) beperken om U te verdedigen en te vrijwaren, op voorwaarde dat U de vermeende
inbreukmakende Software vervangt wanneer VMware alternatieve Software aan U beschikbaar
stelt en/of wanneer U het gebruik van de vermeende inbreukmakende Software staakt wanneer
U de melding van VMware ontvangt dat de betreffende Licentie wordt stopgezet.
8.3 Uitsluitingen. Niettegenstaande het voorgaande heeft VMware geen verplichtingen uit hoofde
van deze Sectie 8 (intellectueel eigendom vrijwaring) of anderszins met betrekking tot
(Inbreuk)vorderingen op basis van: (a) een combinatie van Software met producten die niet van
VMware afkomstig zijn (anders dan de producten die niet afkomstig zijn van VMware die in de
Order worden vermeld en in een ongewijzigde vorm worden gebruikt); (b) gebruik voor
doeleinden waarvoor of manieren waarop de Software niet is bedoeld; (c) gebruik van oudere
versies van de Software wanneer de inbreuk niet had plaatsgevonden wanneer er een nieuwere
versie van VMware was gebruikt; (d) wijzigingen aan de Software die zijn uitgevoerd zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VMware; (e) vorderingen die gerelateerd zijn aan
opensource-software of freeware-technologie of eventuele afgeleide werken of aanpassingen
hiervan die niet door VMware zijn geïntegreerd in Software die is vermeld op de commerciële
prijslijst van VMware; of (f) Software die gratis, als bèta-versie of op evaluatiebasis is geleverd.
DEZE SECTIE 8 (INTELLECTUEEL EIGENDOM VRIJWARING) BEVAT UW ENIGE EN
EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID EN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN
VMWARE TERZAKE INBREUKVORDERINGEN OF ACTIES.
9.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

9.1 Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, KUNNEN
VMWARE EN HAAR LICENTIEHOUDERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN
GEHOUDEN VOOR VERLIES VAN WINST OF ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN GEBRUIK,

VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN GOODWILL, ONDERBREKING VAN
BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE,
INCIDENTELE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE ONDER ENIGE WETTELIJKE DOCTRINE
TERZAKE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ OP GROND VAN
EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
ANDERSZINS. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN
VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS
TOEGESTAAN, GELDEN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKINGEN WELLICHT NIET
VOOR U. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VMWARE EN HAAR LICENTIEHOUDERS UIT
HOOFDE VAN DEZE EULA ZAL IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE
BEDRAG VAN OFWEL HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR EVENTUELE
LICENTIEPRIJZEN VAN DE SOFTWARE DIE DE AANLEIDING IS TOT DE VORDERING
OFWEL $5000. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT
OF VMWARE OF HAAR LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT OF ENIGE
VERHAALSMOGELIJKHEID GEEN DOELTREFT.
9.2 Verdere beperkingen. De licentiehouders van VMware zijn op geen enkele manier aansprakelijk
uit hoofde van deze EULA en voor de aansprakelijkheid van VMware met betrekking tot software
van derden die is geïntegreerd in de Software geldt Sectie 9.1 (Beperking van aansprakelijkheid)
overeenkomstig. Rechtsvorderingen op grond van deze EULA kunnen niet worden ingesteld na
verloop van meer dan achttien (18) maanden na het ontstaan van de reden voor de
rechtsvordering .
10. BEËINDIGING.
10.1 Geldigheidsduur van EULA. De duur van deze EULA vangt aan op het moment van de
kennisgeving van beschikbaarheid voor elektronisch downloaden of met de levering van de
Software en duurt voort totdat deze EULA wordt beëindigd in overeenstemming met de
bepalingen in deze Sectie 10.
10.2 Beëindiging op grond van contractbreuk. VMware kan deze EULA beëindigen met
onmiddellijke ingang na een schriftelijke kennisgeving aan U, indien: (a) U nalaat enig deel van
de op grond van een van toepassing zijnde Order verschuldigde vergoeding niet binnen tien (10)
dagen betaalt nadat U een schriftelijke kennisgeving van VMware ontvangt met de melding dat U
achterstallig bent in Uw betaling; of (b) U andere voorwaarden in deze EULA schendt en U de
schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving
van VMware hiervan.
10.3 Beëindiging op grond van Insolventie. VMware kan deze EULA beëindigen met onmiddellijke
ingang na een schriftelijke kennisgeving aan U, indien U: (a) Uw bedrijfsvoering staakt of
beëindigt; (b) insolvent wordt, schriftelijk aangeeft Uw schulden niet te kunnen en/of te zullen
voldoen voordat deze komen te vervallen, een schuldregeling treft of een akkoord aangaat ten
behoeve van de crediteuren; of onder zeggenschap komt te staan van een curator, bewindvoerder
of een vergelijkbare autoriteit; of (c) onderworpen wordt aan een faillissements- of
insolventieprocedure.
10.4 Effect van beëindiging. Op het moment van beëindiging van deze EULA door VMware: (a)
worden alle Licentierechten op alle Software die aan U zijn verstrekt op grond van deze EULA
onmiddellijk beëindigd; en (b) moet U al het gebruik van alle Software staken en de Software en
alle Licentiesleutels (inclusief kopieën) aan VMWare retourneren of de vernietiging ervan
bevestigen en alle gerelateerde Vertrouwelijke informatie van VMware die in Uw bezit is of onder
Uw beheer valt retourneren, of, indien VMware dit verzoekt, vernietigen en schriftelijk bevestigen

aan VMware dat U volledig hebt voldaan aan deze vereisten. Alle bepalingen die naar hun aard
of context erop zijn gericht geldig te blijven na beëindiging of na verloop van de duur van deze
EULA zullen van van kracht blijven, met inbegrip van de Secties 1 (Definities), 2.6
(Opensource-software), 3 (Beperkingen; eigendom), 5 (Verslaglegging en audit), 7.2 (Disclaimer
van softwaregaranties), 9 (Beperking van aansprakelijkheid), 10 (Beëindiging), 11
(Vertrouwelijke informatie) en 12 (Algemeen).
11. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.
11.1 Definitie. "Vertrouwelijke informatie" is informatie of materiaal dat in tastbare vorm en
gemarkeerd als "vertrouwelijk", of met een soortgelijke term, door de ene partij ("Bekendmaker")
aan de andere partij ("Ontvanger") is verstrekt, of, informatie die redelijkerwijs door een persoon
kan worden herkend als vertrouwelijk. De volgende informatie moet worden beschouwd als
Vertrouwelijke informatie, ongeacht of de informatie als zodanig is gemarkeerd of als zodanig
herkenbaar is: (a) Licentiesleutels; (b) informatie met betrekking tot prijzen, productplannen en
strategische marketingplannen van VMware; en (c) niet-openbare materialen met betrekking tot
de Software.
11.2 Bescherming. Ontvanger mag Vertrouwelijke informatie van Bekendmaker gebruiken; (a) om
zijn rechten te verdedigen en zijn verplichtingen uit hoofde van deze EULA na te komen; of (b) in
verband met de lopende zakelijke relatie van de partij. Ontvanger gebruikt geen Vertrouwelijke
informatie van Bekendmaker voor doeleinden die niet uitdrukkelijk worden toegestaan door deze
EULA, en maakt de Vertrouwelijke informatie van Bekendmaker alleen bekend aan de
medewerkers of aannemers van Ontvanger die op de hoogte moeten zijn van dergelijke
Vertrouwelijke informatie voor doeleinden inzake deze EULA en in dezelfde mate verplicht zijn
tot geheimhouding als Ontvanger op grond van onderhavige EULA. Ontvanger beschermt de
Vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofd gebruik, toegang, of bekendmaking, op dezelfde
manier als waarop Ontvanger omgaat met de eigen vertrouwelijke informatie of
eigendomsinformatie van een soortgelijke aard, maar wel met een redelijkerwijs mogelijke
voorzichtigheid.
11.3 Uitzonderingen. Verplichtingen van Ontvanger uit hoofde van Sectie 11.2 (Bescherming) met
betrekking tot Vertrouwelijke informatie worden beëindigd indien Ontvanger door middel van
schriftelijke registraties kan aantonen dat dergelijke informatie: (a) reeds bekend was bij
Ontvanger op het tijdstip van bekendmaking door Bekendmaker; (b) aan Ontvanger is
bekendgemaakt door derden die het recht hadden dergelijke informatie bekend te maken zonder
beperkingen inzake geheimhouding; (c) bekend was, of buiten de schuld van Ontvanger
openbaar bekend is geworden; of (d) zelfstandig is ontwikkeld door Ontvanger zonder toegang
tot, of gebruik van de informatie van Bekendmaker. Bovendien is het Ontvanger toegestaan om
Vertrouwelijke informatie bekend te maken voor zover een dergelijke bekendmaking op grond
van de wet of een bevel van een rechter of van een soortgelijke geschilbeslechtende instantie of
bestuursorgaan wordt vereist, op voorwaarde dat Ontvanger Bekendmaker snel en schriftelijk
van een dergelijk bevel tot bekendmaking op de hoogte stelt en samenwerkt met Bekendmaker,
op verzoek en op kosten van Bekendmaker om het bereik van een dergelijke vereiste
bekendmaking te beperken of te betwisten.
11.4 Privacy. U stemt ermee in dat VMware mogelijk technische informatie en informatie die is
gerelateerd aan Uw gebruik van de Software verwerkt, waaronder IP-adressen,
hardware-identificatienummers, besturingssystemen, toepassingssoftware, randapparatuur, en
niet tot de persoon te herleiden statistieken naar aanleiding van het Softwaregebruik voor het
leveren van eventuele updates, ondersteuning, facturen of online diensten te vergemakkelijken,
en dat dergelijke informatie van tijd tot tijd aan andere bedrijven binnen de wereldwijde groep
bedrijven van VMware kan worden overgedragen. Voor zover deze informatie

persoonsgegevens omvat, zal VMware als verantwoordelijke gelden in de zin van de
toepasselijke privacy wet- en regelgeving en dergelijke persoonsgegevens beheren. Voor zover
VMWare als verantwoordelijke optreedt, moet elke partij te allen tijde aan de verplichtingen
voldoen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming.
12. ALGEMEEN.
12.1 Overdracht. Met uitzondering van de mate waarin de overdracht wettelijk niet mag worden
beperkt of voor zover toegestaan door het beleid van VMware met betrekking tot overdracht,
waarbij in alle gevallen het proces moet worden gevolgd, zoals uiteengezet op
www.vmware.com/support/policies/licensingpolicies.html, zult U deze EULA, een Order of een
recht of verplichting dat hierin wordt vermeld, niet overdragen of een verplichting of prestatie
delegeren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van VMware, welke toestemming niet
op onredelijke grond zal worden onthouden. Alle andere door U gedane (pogingen tot)
overdrachten zijn ongeldig. VMware kan gebruikmaken van Dochterondernemingen of andere
voldoende gekwalificeerde contractanten om diensten voor U te laten verrichten, waarbij
VMware ten opzichte van U verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de diensten.
12.2 Kennisgevingen. Kennisgevingen die door VMware aan U worden verzonden uit hoofde van
deze EULA, worden per post, via e-mail of per fax verzonden.
12.3 Verklaring van afstand. Het niet afdwingen van een van de rechten of verplichtingen in deze
EULA vormt geen verklaring van afstand.
12.4 Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze EULA wordt beschouwd als niet afdwingbaar,
blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.5 Naleving van wetten; Exportcontrole; Overheidsvoorschriften. Elke partij moet voldoen
aan alle van toepassing zijnde wetten van de maatregelen waarin deze EULA voorziet. U erkent
dat de Software van oorsprong afkomstig is uit de Verenigde Staten, wordt verleend uit hoofde
van de U.S. Export Administration Regulations, mogelijk is onderworpen aan de wetten voor
uitvoercontrole van het van toepassing zijnde gebied, en dat verlegging in strijd met de van
toepassing zijnde wetten voor uitvoercontrole verboden is. U verklaart dat (1) u geen (a) persoon
bent die een burger, onderdaan of ingezetene is van, of die onder de regeling valt van een
regering van een land waarvoor de Verenigde Staten exporttransacties heeft verboden; of (b)
een persoon of entiteit bent die is opgenomen in de lijst van de U.S. Treasury Department van
"Specially Designated Nationals" en "Blocked Persons", of de "U.S. Commerce Department
Denied Persons List" of "Entity List", en niet handelt uit naam van dergelijke personen; en (2) dat
u niet toestaat dat de Software wordt gebruikt voor doeleinden die volgens de wet zijn verboden,
waaronder de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten of chemische,
biologische of nucleaire wapens. De Software en de bijbehorende documentatie worden
respectievelijk beschouwd als "commercial computer software" en "commercial computer
software documentation", overeenkomstig DFARS Section 227.7202 en FAR Section 12.212(b),
voor zover van toepassing. Elk(e) gebruik, wijziging, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave
of bekendmaking van de Software en documentatie door de Amerikaanse regering wordt
uitsluitend beheerst door de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
12.6 Opbouw. De titels van secties van deze EULA dienen enkel voor leesbaarheidsdoeleinden en
kunnen niet worden gebruikt ter interpretatie van de bewoordingen van de EULA. In deze EULA
betekent het woord "waaronder" "inclusief, maar niet beperkt tot".

12.7 Toepasselijk recht. Deze EULA valt onder het recht van de Staat Californië in de Verenigde
Staten van Amerika (met uitzondering van conflicterende regelgeving) en de federale wetten van
de Verenigde Staten. Voor zover is toegestaan door de wetgeving, vormen de staats- en
federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië, de exclusieve jurisdictie voor alle
geschillen die het gevolg zijn van of betrekking hebben op deze EULA. Het VN-verdrag inzake
internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing.
12.8 Vertaling. Deze niet-Engelstalige versie van de EULA wordt U uitsluitend aangeboden als een
tegemoetkoming. Uw gebruik van de Software wordt beheerst door de Engelstalige versie van
de EULA, die is gepubliceerd op www.vmware.com/download/eula. Bij eventuele
tegenstrijdigheden tussen de niet-Engelstalige versie en de Engelstalige versie prevaleert de
Engelstalige versie.
12.9 Rechten van derden. Anders dan uitdrukkelijk is uiteengezet in deze EULA, verleent deze
EULA geen rechten aan personen die geen partij zijn, en mogen personen die geen partij zijn
van deze EULA geen van de opgenomen voorwaarden ten uitvoer brengen of op geen enkele
uitsluiting of beperking in de EULA vertrouwen.
12.10 Volgorde. In geval van conflicten of inconsistenties in de Productgids, deze EULA en de Order,
is de volgende volgorde van toepassing: (a) de Productgids, (b) deze EULA en (c) de Order. In
geval van inconsistentie tussen deze EULA en een Order, hebben de voorwaarden in deze
EULA voorrang op eventuele conflicterende of aanvullende voorwaarden en bepalingen van
Orders, bevestigingen, aanvaardingen of andere documenten die door U zijn verstrekt.
12.11 Gehele overeenkomst. Deze EULA, waaronder aanvaarde Orders en eventuele wijzigingen
hiervan en de Productgids, omvatten de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking
tot het onderwerp van deze EULA, en prevaleren boven alle eerdere of gelijktijdige
communicatie, verklaringen, voorstellen, toezeggingen, afspraken en overeenkomsten, zowel
schriftelijk als mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze
EULA kan alleen schriftelijk worden gewijzigd met instemming van gemachtigde
vertegenwoordigers van beide partijen.
12.12 Contactgegevens. Verzend wettelijke verklaringen en andere correspondentie naar VMware,
Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Attention: Legal Department.

