
Eindgebruikerslicentie IBANC

Scope van de licentie

PayGlobal Technology B.V. verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van IBANC ("u") 
een gebruiksrecht voor deze software. Voor iedere computer waarop de software in 
gebruik is, is een vergoeding verschuldigd.

Het is niet toegestaan

• De broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, 
behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke 
opensourcelicentie is toegestaan;

• De software in kopie te geven aan derden;
• De software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels 

verhuur,
• Software-as-a-Service constructies of anderszins;
• Wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling 

van dwingend recht is toegestaan;
• Aanduidingen van PayGlobal Technology B.V. als rechthebbende op de software of 

delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

U mag een reservekopie van de software maken. Deze reservekopie mag u echter niet 
zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de 
originele software.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en 
uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij PayGlobal Technology B.V.. U verkrijgt 
uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van 
deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de 
software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

De software omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden 
verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze vindt u in de 
handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets 
uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan 
u verleend onder een opensourcelicentie.

Omdat het gebruiksrecht gekoppeld is aan een betalingsverplichting, heeft PayGlobal 
Technology B.V. het recht een audit uit te laten voeren op uw naleving van de licentie, met 
name op het aantal personen die de software in gebruik heeft. De audit zal onder 
geheimhouding worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde (zoals een 
registeraccountant) die alleen de voor de naleving relevante gegevens mag rapporteren 
aan PayGlobal Technology B.V.. De kosten van de audit zijn voor PayGlobal Technology B.V., 
tenzij uit de rapportage blijkt dat u met betaling tekortgeschoten bent.



Betaling

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de 
documentatie vindt u aanbevolen hard en softwareomgevingseisen.

Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd per licentie. 
Per licentie heeft u het recht om de applicatie op één computer te gebruiken. De 
vergoeding voor de licentie mag ook voldaan worden door een derde partij.

Gebruik van de software vereist activatie. Totdat u de software activeert, werken bepaalde 
aspecten van de software niet of niet volledig. Ten behoeve van activatie dient u een 
licentiesleutel te verwerven bij PayGlobal Technology B.V.. U wordt via de software 
geïnformeerd over de procedure.

Updates

PayGlobal Technology B.V. brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen 
of het functioneren van de software verbeteren.

Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig de website van PayGlobal Technology B.V.. 
Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in 
een door u niet geïnstalleerde update.

Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. 
Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door 
installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, 
welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Ondersteuning

PayGlobal Technology B.V. is bereid om op basis van een aparte overeenkomst onderhoud 
en ondersteuning te leveren. Neem hiervoor contact op met PayGlobal Technology B.V.. 
Zonder een dergelijke overeenkomst is PayGlobal Technology B.V. niet gehouden tot
ondersteuning bij het gebruik van IBANC, behalve bij een schending van een hieronder 
gegeven garantie, behalve bij het herstellen van door u gemelde fouten.

Garanties en aansprakelijkheid

PayGlobal Technology B.V. garandeert dat de drager waarop de software wordt geleverd, 
gedurende 90 dagen na ontvangst functioneert conform de verwachtingen (en zal deze 
gratis vervangen als deze garantie niet wordt gehaald); dat IBANC substantieel werkt zoals 
omschreven in de documentatie; dat IBANC geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige 
routines bevat; dat IBANC geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, 
waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; 
zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken 
en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (PayGlobal Technology B.V. mag 
het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande 
update); maar voor het overige niets.



De aansprakelijkheid van PayGlobal Technology B.V. voor schade in verband met IBANC of 
het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is beperkt tot een bedrag gelijk 
aan de vergoeding betaald door u.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking 
is gemeld bij PayGlobal Technology B.V.. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de 
schade het gevolg is van overmacht.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur en/of servicepakketten 
zijn aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een 
duur van minimaal één jaar geldt. De overeenkomst vangt aan op de dag van 
terbeschikkingstelling van de programmatuur aan de cliënt. De duur van de overeenkomst 
wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij 
cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de betreffende periode. Terstond na 
het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde 
exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien partijen zijn 
overeengekomen dat cliënt bij het einde van de overeenkomst de betreffende exemplaren 
zal vernietigen, zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk, per 
e-mail of per telefoon melding maken. Leverancier is bij of na het einde van het 
gebruiksrecht niet gehouden cliënt bijstand te verlenen met het oog op een door cliënt 
gewenste dataconversie.

Overige bepalingen

Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.


