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Gebruiksrechtovereenkomst Rolls 
KOOIJMANS SOFTWARE B.V. (Kooijmans) VERLEENT GEBRUIKSRECHTEN OP HET COMPUTERPROGRAMMA ROLLS 
AAN DEGENEN DIE DOOR ONDERTEKENING VAN DE BESTELFORMULIEREN TE KENNEN GEVEN IN TE STEMMEN 
MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST (Gebruiker). 

Artikel 1: Definities 
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
1.  Programmatuur: Het computerprogramma Rolls, bestaande uit afzonderlijke modules, onderverdeeld in verschillende producten  en 

verder uitgewerkt en aangegeven op Bestelformulieren, dat dient voor het berekenen van verzekeringspremies en voor het 
vergelijken van de daarbij behorende polisvoorwaarden; 

2.  Documentatie: door Kooijmans verschafte beschrijving van de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur, al of 
niet vervat in de Programmatuur of in afzonderlijke boeken of andere gegevensdragers; 

3.  Bestelformulieren: Formulier(en) waarop door Gebruiker wordt aangegeven op welke modules en producten van Programmatuur een 
gebruiksrecht wordt gewenst. De Bestelformulieren maken, na ondertekening door Gebruiker, deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2: Onderwerp 
1.  Kooijmans verleent hierbij aan Gebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, de Programmatuur voor de duur van deze 

overeenkomst en onder de hierna te noemen voorwaarden in objectcode te gebruiken. Het gebruiksrecht gaat eerst in nadat 
Gebruiker de daarvoor verschuldigde vergoeding heeft voldaan.  

2.  Kooijmans zal ervoor zorgdragen dat in de Programmatuur de tarieven en polisvoorwaarden zijn opgenomen van die 
(verzekerings)maatschappijen die Gebruiker wenst en die zijn aangegeven als “producten”  op de Bestelformulieren, voor zover deze 
tarieven en polisvoorwaarden voor een ieder vrij toegankelijk zijn. 

3.  Zolang als door Gebruiker de onderhoudsprijzen zijn voldaan stelt Kooijmans zo vaak als nodig is, doch maximaal eens per 
kalendermaand en minimaal eens per drie kalendermaanden, een aangepaste versie van de Programmatuur aan Gebruiker ter 
beschikking door middel van het toesturen van een diskette dan wel telefonisch, zulks naar keuze van Gebruiker, zodat de 
Programmatuur wordt aangepast aan de tarieven en voorwaarden van de (verzekerings-)maatschappijen. 

Artikel 3: Reikwijdte van het gebruiksrecht 
1.  Het in artikel 2.1 genoemde gebruiksrecht mag uitsluitend binnen de onderneming van Gebruiker, ten behoeve van gebruik binnen 

zijn organisatie, in één (kantoor)gebouw  worden gebruikt. Het is toegestaan de Programmatuur binnen één (kantoor)gebouw  op 
meerdere computers te installeren en te gebruiken, conform de bepalingen van deze overeenkomst. 

2.  In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, is het Gebruiker toegestaan de Programmatuur te installeren en te 
gebruiken op maximaal 5 (vijf) computers buiten het voornoemde gebouw, mits het gaat om: a) draagbare computers die buiten het 
gebouw van gebruiker door medewerkers van Gebruiker die bij hem in loondienst zijn, worden gebruikt. Het is niet toegestaan deze 
computers te gebruiken in een bijkantoor of nevenvestiging van Gebruiker. En/of: b) computers die zijn opgesteld bij medewerkers 
van Gebruiker thuis, welke bij hem in loondienst zijn, ten behoeve van werkzaamheden voor Gebruiker. 

3.  Onder het sub 2.1 genoemde gebruiksrecht valt tevens de door Kooijmans aan Gebruiker ter beschikking te stellen Documentatie, 
inclusief aanpassingen daarop indien nieuwe of aangepaste versies daartoe aanleiding geven. 

4.  Het is Gebruiker toegestaan: 
a) Het laden en in beeld brengen van de Programmatuur indien en voor zover technisch noodzakelijk en in overeenstemming met de 

toegestane gebruiksdoeleinden; 
b) Het maken van 2 (twee) back-up kopieën van de Programmatuur indien en voor zover in overeenstemming met de toegestane 

gebruiksdoeleinden; 
5.  Het is Gebruiker verboden: 
a) De gehele of gedeeltelijke Programmatuur dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen; 
b) Anders dan als onderdeel van de onder 3.4 sub a) bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de Programmatuur te 

plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kooijmans; 
c) De in/op de Programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de 

Programmatuur of enige verwijzing naar Kooijmans, te wijzigen of te verwijderen; 
d) de Programmatuur anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen, wijzigingen daarbij inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk 

krachtens deze overeenkomst aan Gebruiker is toegestaan, dan wel tenzij Kooijmans hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
6.  Indien door Gebruiker wordt gehandeld in strijd met hetgeen in artikel 3 is bepaald, zal Gebruiker zonder dat enige aanmaning of 

ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verbeuren aan 
Kooijmans van € 3.000 (drieduizend euro) per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Kooijmans, waaronder die op 
schadevergoeding, onverlet. 
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Artikel 4: Aflevering en Installatie 
1.  Kooijmans draagt zorg voor aflevering van de Programmatuur inclusief de bijbehorende Documentatie. Gebruiker draagt zorg voor 

installatie van de Programmatuur op de apparatuur. Op verzoek van Gebruiker zal Kooijmans gratis telefonische assistentie verlenen 
bij het installeren van de Programmatuur. 

Artikel 5: Garantie 
1.  Kooijmans zal naar beste vermogen eventuele gebreken in de Programmatuur gratis herstellen indien de Programmatuur niet aan de 

schriftelijk vastgestelde specificaties (zoals vastgelegd in de bijbehorende Documentatie) voldoet, mits Gebruiker de verschuldigde 
onderhoudsprijzen tijdig heeft voldaan. Indien de onderhoudsprijzen niet zijn voldaan heeft Gebruiker geen recht op herstel van 
gebreken. 

2.  In geval van onbevoegd gebruik van de Programmatuur is Kooijmans gerechtigd de kosten van herstel aan Gebruiker in rekening te 
brengen, alsmede in geval van al dan niet aan Kooijmans toe te rekenen oorzaken. Herstel van gebreken zal plaatsvinden binnen 
kantoortijden. 

3.  Kooijmans verklaart dat hij geen functionaliteit in de Programmatuur heeft aangebracht die schade kan toebrengen aan de 
Programmatuur zelf, andere programmatuur of data. 

4.  Kooijmans zal al het mogelijke doen om de Programmatuur virusvrij af te leveren. Dienaangaande wordt geen garantie afgegeven. 
5.  Kooijmans garandeert niet dat de Programmatuur voldoet aan de doelstellingen die  Gebruiker heeft aangaande de Programmatuur 

bij de toepassing ervan.  

Artikel 6: Intellectuele Eigendom 
1.  De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Programmatuur komen uitsluitend toe 

aan Kooijmans en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht 
van zodanig recht. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden. 

2.  Kooijmans zal Gebruiker vrijwaren tegen elke actie die gegrond is op de bewering dat de Programmatuur inbreuk maakt op een in 
Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht en zal de daaruit voortvloeiende kosten en toegekende 
schadevergoeding betalen mits Gebruiker binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen Kooijmans daarvan schriftelijk 
in kennis stelt en Kooijmans kopieën verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie 
alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen, uitsluitend gevoerd zullen worden door Kooijmans. 

3.  Kooijmans verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming bij stagnatie bij 
Gebruiker en tot beperking van de door Gebruiker te maken extra kosten en/of te lijden schade. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid. 
1.  Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere 

partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval 
de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke 
termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 

2.  De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor 
vergoeding van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade. 

3.  Kooijmans is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van Gebruiker aangebrachte wijzigingen in of 
aanvullingen op de Programmatuur. 

4.  De sub 7.2 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag van € 500.000,- (één half miljoen euro). De sub 
7.2 bedoelde aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. 

5.  Aansprakelijkheid voor tekortkomingen, dood of lichamelijk letsel tot gevolg hebbende is beperkt tot een bedrag van ten hoogste  
€ 500.000,- (één half miljoen euro). 

6.  Kooijmans zal al het mogelijke doen om te zorgen dat de polisvoorwaarden en de premieberekeningen correct worden opgenomen in 
de Programmatuur. Kooijmans is echter nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Gebruiker als gevolg van foutief berekende 
premies, noch voor foutief opgenomen polisvoorwaarden of andere foutief vermelde gegevens. 

Artikel 8: Overmacht 
1.  Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor schade terzake van vertraging in de nakoming of de niet-nakoming van enige verplichting 

ingevolge deze overeenkomst, indien deze het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Kooijmans is onder meer 
sprake in geval van het niet-voldoen van derden-leveranciers aan hun verplichtingen jegens Kooijmans. De andere partij dient 
onverwijld over de overmachtssituatie te worden ingelicht. Onuitgevoerde opdrachten waarvan de uitvoering wegens overmacht met 
meer dan 30 (dertig) dagen worden vertraagd, kunnen worden geannuleerd door beide partijen door schriftelijke kennisgeving aan de 
andere partij. 
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Artikel 9: Tarieven en betaling 
1.  Gebruiker is aan Kooijmans jaarlijks de vergoedingen voor onderhoud verschuldigd als omschreven onder “Onderhoudsprijzen”  op de 

bestelformulieren. Deze bedragen zijn jaarlijks bij vooruit- betaling verschuldigd.  Kooijmans is gerechtigd de onderhoudsprijzen 
jaarlijks met ingang van het kalenderjaar conform de CBS-index voor de gezinsconsumptie te verhogen. Indien de hiervoor genoemde 
prijsverhoging gedurende een of meerdere jaren niet wordt toegepast, heeft Kooijmans het recht de prijs met ingang van het nieuwe 
kalenderjaar vast te stellen op het niveau als waren de prijsverhogingen jaarlijks doorgevoerd. 

2.  De bedoelde vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14  (veertien) dagen na verzending door Kooijmans van de daarop 
betrekking hebbende factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is Gebruiker, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot 
vergoeding van 1% rente per maand, dan wel, indien deze hoger is, de wettelijke rente op het openstaande bedrag.  

3.  Indien Gebruiker ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt is hij tevens gehouden tot vergoeding van Kooijmans van alle kosten die 
deze voor bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt. 

4.  Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen worden vermeerderd met BTW en zijn steeds vastgesteld in de Nederlandse valuta. 

Artikel 10: Duur en beëindiging 
1.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en komt tot stand op het moment dat door Kooijmans de Programmatuur 

aan Gebruiker wordt afgeleverd. 
2.  Beëindiging van deze overeenkomst kan jaarlijks geschieden per 31 december van dat jaar, mits de opzeggende partij minimaal een 

opzegtermijn van 1 (één) maand in acht neemt. 
3.  Indien de onderhavige overeenkomst zal zijn beëindigd is Gebruiker verplicht om meteen nadien de Programmatuur en de 

Documentatie, inclusief alle eventueel verstrekte nieuwe versies en/of releases te vernietigen. 
4.  Niettegenstaande het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen indien de andere partij ernstig tekort is geschoten in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst, 
en de andere partij het gebrek of tekortkoming niet binnen 30 (dertig) dagen na schriftelijke aanzegging daartoe ongedaan heeft 
gemaakt of gezuiverd, dan wel indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar surséance van betaling 
wordt verleend, dan wel één der partijen een betalingsregeling aan een crediteur heeft aangeboden. 

Artikel 11: Vertrouwelijkheid 
1.  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij; iedere partij zal alle 

redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. 
2.  Tot de vertrouwelijke informatie is niet limitatief te rekenen de Programmatuur zelf en de gegevens welke met de Programmatuur 

worden verwerkt, afkomstig van Gebruiker. 

Artikel 12: Onderhoud 
1.  Indien door Gebruiker de onderhoudsprijzen zijn voldaan heeft Gebruiker, naast het recht om maandelijks aangepaste versies van de 

Programmatuur als omschreven in artikel 2.3 te ontvangen, recht op onbeperkte telefonische ondersteuning bij zaken die direct 
betrekking hebben op het gebruik van de Programmatuur. Tevens zal Kooijmans, indien naar zijn oordeel noodzakelijk, de 
Programmatuur uitbreiden en/of verbeteren en deze nieuwe versies aan Gebruiker ter beschikking stellen. 

Artikel 13: Slotbepalingen 
1.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien zich een geschil voordoet ten aanzien van de uitleg of uitvoering 

van deze overeenkomst, zullen partijen trachten het geschil zo spoedig mogelijk in der minne te regelen. Bij uitblijven van een 
minnelijke regeling van het geschil wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, dan wel, indien partijen dit  
overeenkomen, zal het geschil worden beslecht overeenkomstig het arbitrage-reglement van de Stichting Geschillenoplossing 
Automatisering, gevestigd te Den Haag; tevens is van toepassing het Mini-trial reglement van die Stichting. 

2.  De rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur zijn uitsluitend in deze overeenkomst vastgelegd; alle 
eventuele eerdere afspraken dienaangaande zijn onverbindend.  

3.  Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijk stuk dat door beide partijen is ondertekend. 
 
 


