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LICENTIEOVEREENKOMST CURVES SELECTIETOOL 

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DE “CURVES” SELECTIE SOFTWARE. 

DOOR DE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART EINDGEBRUIKER ZICH AKKOORD MET DE 

VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. 

 

1. Algemeen 

De Curves selectie software en de bijbehorende documentatie (hierna: de “Software”), wordt door middel van het VDE 

internetportaal kosteloos aan de Eindgebruiker in licentie gegeven door de Van Der Ende Pompen B.V. (hierna: “VDE”). De 

voorwaarden van deze licentieovereenkomst (hierna: de “Licentieovereenkomst”) gelden ook voor alle upgrades van en 

wijzigingen op de Software.  

 

2. Toegestaan gebruik en beperkingen 

- VDE verleent hierbij aan Eindgebruiker, gelijk Eindgebruiker hierbij aanvaardt, een niet-exclusieve, herroepbare en niet-

overdraagbare licentie tot het gebruik van de Software als hulpmiddel bij het selecteren van VDE pompen. 

 

- Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat is toegestaan op grond van deze Licentieovereenkomst is het niet 

toegestaan de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te decompileren, aan reverse engineering te 

onderwerpen, te disassembleren of aan te passen of van de Software of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren. 

- Het is niet toegestaan de door middel van de Software ter beschikking gestelde (product)informatie en/of overige 

specificaties op enigerlei wijze te kopiëren of met derden te delen. 

- Het is niet toegestaan de Software aan een derde over te dragen, in gebruik te (doen) geven, te herdistribueren of in 

sublicentie te geven. 

- De installatie als ook het deugdelijk onderhoud van de voor de Software vereiste hard- en systeemsoftware met 

toebehoren is voor rekening, risico en verantwoording van de Eindgebruiker. 

- De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de Software (waaronder begrepen 

de door middel van de Software ontsloten content) komen uitsluitend toe aan VDE. Niets in deze Licentieovereenkomst 

strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. 

 

3. Beëindiging  

Deze Licentieovereenkomst is van kracht tot aan de datum dat Eindgebruiker niet langer gebruik maakt van de Software. Als 

Eindgebruiker niet langer gebruik maakt van de Software is VDE gerechtigd iedere toegang tot de Software (waaronder mede 

begrepen toegang tot het persoonlijke account van een werknemer bij de Eindgebruiker) te blokkeren. Indien een persoonlijk 

account niet langer gebruikt wordt, is Eindgebruiker gehouden dat onverwijld aan VDE te melden. Als Eindgebruiker niet voldoet 

aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst is VDE gerechtigd de Licentieovereenkomst direct te 

beëindigen. Nadat de geldigheid van de licentie is verlopen, dient Eindgebruiker elk gebruik van de Software te staken en alle 

volledige of gedeeltelijke kopieën van de Software die in bezit zijn van de Eindgebruiker, te vernietigen.  

 

4. Beperkte garantie 

VDE garandeert dat de door Eindgebruiker door middel van de Software ingevoerde (bedrijfs)gegevens vertrouwelijk zullen 

worden behandeld. Deze gegevens zullen door VDE louter worden gebruikt om het keuze- en inkoopproces te vereenvoudigen. 

VDE zal gegevens die herleidbaar zijn tot de onderneming van Eindgebruiker niet delen met derden. VDE is bijvoorbeeld wel 

gerechtigd (geaggregeerde) gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld bestelde pomptypes te delen met haar leveranciers of 

andere derden.  

 

De Software wordt op "as is" basis verstrekt en wordt dus zonder enige garantie geleverd. Het gebruik van de Software is voor 

eigen risico. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juiste invoer van gegevens. De kosteloze Software wordt door VDE 

louter aangeboden om Eindgebruiker te faciliteren bij het maken van een keuze voor een nieuwe pomp (of aanverwant product). 
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VDE garandeert niet dat het door middel van de Software gekozen product altijd volledig aansluit bij de specifieke eisen en 

wensen van de onderneming van Eindgebruiker en/of dat informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van pompen en specificaties) 

verstrekt door middel van de Software altijd correct is. VDE garandeert evenmin dat met de Software altijd ononderbroken of 

foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat eventuele gebreken in de Software altijd kunnen worden gecorrigeerd.  

 

5. Beperking van aansprakelijkheid 

De Software wordt kosteloos aangeboden en heeft louter een faciliterend doel. Daarom is VDE ten opzichte van Eindgebruiker 

in geen enkel geval aansprakelijk voor enigerlei schade (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die het gevolg is van, 

of verband houdt met, het gebruik of onvermogen tot gebruik van de Software door Eindgebruiker en/of de uitkomsten van de 

selectie in het bijzonder, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd (niet-nakoming, onrechtmatige daad of 

anderszins). 

 

6. Volledige overeenkomst 

Deze Licentieovereenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen VDE en Eindgebruiker met betrekking tot het gebruik van 

de Software en de in deze Licentieovereenkomst geregelde onderwerpen. Indien bijvoorbeeld na gebruik van de Software een 

koopovereenkomst tussen VDE en de Eindgebruiker tot stand komt, zijn op die koop louter de bepalingen zoals vervat in de 

desbetreffende koopovereenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden van VDE van toepassing. 

 

7. Toepasselijk recht 

Op deze Licentieovereenkomst is de meest recente versie van de Metaalunie voorwaarden aanvullend van toepassing. In geval 

deze Licentieovereenkomst en de Metaalunie voorwaarden strijdige bepalingen bevatten, prevaleert de desbetreffende bepaling 

uit de Licentieovereenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


