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ORACLE LICENTIE en DIENSTEN OVEREENKOMST 
 
 
A. Overeenkomst - Definities 
"U" en "uw" verwijst naar het individu dat of de entiteit die deze licentie en diensten overeenkomst (“overeenkomst”) heeft 
onderschreven en bij Oracle Belgium (“Oracle”) of bij een erkende verdeler Oracle programma’s en/of diensten bestelt. De term 
"programma’s" verwijst naar de door u bestelde Oracle software producten waarvan Oracle het eigendomsrecht heeft, of door 
Oracle worden gedistribueerd, naar programma documentatie en enige programma updates verworven onder technische 
ondersteuning. De term “diensten” verwijst naar technische ondersteuning, opleiding, outsourcing, consulting of andere diensten 
die u heeft besteld. 
 
B. Geldigheid van de Overeenkomst 
Deze overeenkomst is geldig voor de bestelling die het begeleidt en die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst. 
 
C. Toegekende rechten 
Eens uw bestelling door Oracle aanvaard, wordt u het beperkte recht verleend om de bestelde programma’s te gebruiken en 
bestelde diensten te ontvangen uitsluitend voor uw eigen interne bedrijfsactiviteiten en dit overeenkomstig de voorwaarden van 
deze overeenkomst, met inbegrip van definities en regels uiteengezet in de besteldocumenten en de programmadocumentatie. U 
mag uw aangestelden en contractuelen toelaten de programma’s voor dit doel te gebruiken, overeenkomstig de voorwaarden van 
deze  overeenkomst, waarbij u verantwoordelijk blijft voor de nakoming van deze overeenkomst bij dergelijk gebruik.  
Bij aanvaarding, zal Oracle u dat  bevestigen, en deze bevestiging zal een kopie van uw overeenkomst bevatten. 
Programma documentatie wordt hetzij meegeleverd met de programma’s hetzij online beschikbaar gesteld op het web 
(http://oracle.com/contracts).  
Diensten zullen worden verstrekt overeenkomstig de Oracle beleidslijnen van toepassing voor de bestelde betrokken diensten.  Deze 
beleidslijnen zijn aan verandering onderhevig. De specifieke beleidslijnen van toepassing op u en uw bestelling alsook de plaats waar 
ze worden ter beschikking gesteld en kunnen worden geraadpleegd, zullen worden gespecifieerd op uw bestelling. 
Na betaling voor de diensten, verkrijgt u het beperkte, eeuwigdurende, niet exclusieve, niet overdraagbare en vergoedingsvrije recht 
om datgene wat door u is besteld en door Oracle ontwikkeld uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden te gebruiken en dit 
overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. Zekere resultaten kunnen echter aan bijkomende licentievoorwaarden 
onderworpen zijn zoals nader bepaald in het relevante besteldocument.  
 
De diensten welke onder deze overeenkomst worden geleverd, kunnen verband houden met uw licenties, die u via een 
afzonderlijke bestelling hebt aangekocht, om programma’s te gebruiken. De overeenkomst waarnaar wordt verwezen in die 
bestelling zal van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke programma’s. Enige diensten welke van Oracle worden 
aangeschaft, zijn afzonderlijk van dergelijke programmalicenties aangeboden. U kan ofwel de diensten ofwel de 
programmalicenties afzonderlijk van elkaar verkrijgen, zonder daartoe enige aankoopverplichting op het andere aan te gaan.  
 
D. Eigendom en Beperkingen 
Oracle behoudt de volledige eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten op de programma’s en op alles wat voortvloeiend uit de 
diensten door Oracle voor u wordt ontwikkeld en aan u onder deze overeenkomst is geleverd. U mag een voldoende aantal kopieën 
maken van elk programma waarvan u het gebruiksrecht heeft en één kopie van elke programma media. 
 
U mag niet: 
- een programma aanduiding of een vermelding inzake Oracle’s eigendomsrechten verwijderen of wijzigen; 
- de programma ’s of materialen voortvloeiend uit de diensten op enige manier ter beschikking stellen van een derde voor 

gebruik binnen diens commerciële activiteiten (tenzij zulke toegang uitdrukkelijk is toegestaan voor de specifieke programma 
licentie of materialen, voortvloeiend uit de diensten, die u heeft verworven); 

- overgaan tot reverse engineering (tenzij vereist bij wet omwille van onderlinge samenhang (interoperabiliteit)), disassemblage 
of decompilatie van 
de programma's (of 
toelaten dat derden 
dit doen); 

- de resultaten van 
benchmark-tests 
van de 
programma’s 
vrijgeven zonder 
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Oracle’s voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.  
 
 
 
E. Waarborgen en Beperkingen 
Oracle waarborgt voor een periode van 1 (één) jaar na de leveringsdatum dat de werking van de programma’s in alle materiële 
aspecten in overeenstemming is met de functies zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie. U dient Oracle van enig 
gebrek in de programmawaarborg binnen een jaar na aflevering op de hoogte te brengen. Oracle waarborgt tevens dat de bestelde 
diensten worden verstrekt op een professionele wijze conform de industrie normen; deze waarborg geldt voor een periode van 90 
(negentig) dagen na uitvoering van de diensten als beschreven in het besteldocument, binnen welke periode u Oracle op de hoogte 
dient te brengen van enig gebrek in de dienstenwaarborg. 
 
Oracle garandeert niet dat de programma’s ononderbroken of vrij van gebreken zullen functioneren of dat Oracle alle gebreken zal 
herstellen. De bovenvernoemde voorwaarden bepalen uitsluitend Oracle’s waarborgverplichtingen; alle overige waarborgen, 
uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, zijn hierbij uitgesloten. Oracle kan evenmin waarborgen dat de programma’s tegemoet zullen 
komen aan de specifieke eisen van de klant of zullen voldoen aan alle door hem geselecteerde gebruiksomstandigheden. 
 
Voor enige inbreuk op de hierboven uiteengezette waarborgen, zal uw uitsluitend verhaalsrecht en Oracle’s totale 
aansprakelijkheid liggen in: 
(A) het herstellen van de gebreken in de programma’s die de inbreuk op de waarborg veroorzaken, of indien Oracle er niet mocht 
in slagen dergelijke inbreuk op deze waarborgbepalingen substantieel te herstellen op een commercieel aanvaardbare manier, kan 
u de programma licenties beëindigen en de terugbetaling vragen van de door u reeds aan Oracle betaalde 
gebruiksrechtvergoedingen en enige ongebruikte en voorafbetaalde technische ondersteuningsvergoedingen die u heeft betaald 
voor de programma licentie; OF 
(B) het nogmaals uitvoeren van de gebrekkige diensten, of indien Oracle er niet mocht in slagen een inbreuk op deze 
waarborgbepalingen substantieel te herstellen op een commercieel aanvaardbare manier,  kan u de relevante diensten beëindigen 
en de terugbetaling vragen van de reeds door u aan Oracle betaalde vergoedingen voor de gebrekkige diensten. 
 
F. Evaluatielicenties    
U mag evaluatielicenties bestellen, of Oracle kan additionele programma’s bij uw bestelling insluiten, die u uitsluitend voor test- c.q. 
evaluatie-doeleinden mag gebruiken. U mag deze evaluatielicenties niet gebruiken om aan derden training te geven op de inhoud of 
functionaliteit van de programma’s. U heeft 30 dagen vanaf de afleverdatum om deze programma’s te testen c.q. te evalueren. Indien u 
na de evaluatie periode van 30 dagen een van deze programma’s wenst te gebruiken, dient u een licentie voor deze programma’s bij 
Oracle dan wel een geautoriseerde distributeur aan te schaffen. Indien u besluit geen licenties voor enige programma’s aan te schaffen, 
zal u het gebruik beëindigen en zal u de desbetreffende programma’s uit uw computersystemen verwijderen. Programma’s voor 
evaluatie doeleinden worden “as is” verstrekt en Oracle geeft geen technische ondersteuning en geeft geen enkele garantie op deze 
programma’s. 
 
G. Vrijwaring 
Indien iemand ofwel bij u of bij Oracle (“Ontvanger”) een vordering indient  dat enige informatie, ontwerp, specificatie, 
instructie,software, materiaal of data , die door u of Oracle is  geleverd (“Aangever”) en door de Ontvanger gebruikt, inbreuk maakt op 
diens intellectueel eigendomsrecht, zal Aangever  u van zo’n vordering vrijwaren indien u als volgt handelt: 
- De Aangever  uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de claim  heeft ontvangen schriftelijk in kennis stelt of zoveel eerder  als wettelijk 

vereist; 
- De Aangever  de exclusieve bevoegdheid geeft om zich tegen de aanspraken te verdedigen en eventueel een    schikking te treffen, 

alsmede; 
- De Aangever de informatie, assistentie en machtiging geven benodigd om aan zijn verplichtingen uit dit artikel te voldoen.  
 
Indien de Aangever meent, of is komen vast te staan, dat een van de Materialen een inbreuk zou maken op de intellectuele 
eigendomsrechten van een ander, heeft de Aangever de keuze het Materiaal te wijzigen (met in overwegende mate behoud van de 
gebruiksmogelijkheid of functionaliteit) of het recht te verkrijgen het gebruik voort te zetten, of, indien deze alternatieven commercieel 
gezien niet redelijk zijn, mag de Aangever de licentie van het betreffende Materiaal beëindigen, en verzoeken terug te bezorgen, en de 
daarvoor door de Ontvanger betaalde vergoeding terugontvangen, alsook enig vooruitbetaalde vergoedingen met betrekking tot 
technische ondersteuning, 
voor de desbetreffende 
licentie, voorzover deze nog 
niet is afgenomen. Indien u 
de Aangever bent en deze 
teruggave de mogelijkheid 
voor Oracle om haar 
verplichtingen onder deze 
bestelling na te komen 
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beïnvloed dan kan Oracle, naar haar vrije keuze, 30 dagen nadat zij daartoe schriftelijk heeft bericht, deze bestelling beëindigen en u 
dient Oracle te betalen voor de diensten en relevante uitgaven welke tot de dag van beëindiging zijn geleverd/gedaan, afhankelijk van 
de relevante situatie, op een time en material basis of op basis van een percentage van voltooiing. Aangever zal de Ontvanger niet 
vrijwaren indien de Ontvanger het Materiaal aanpast of gebruikt buiten de scope van gebruik als bedoeld in de documentatie of indien 
de Ontvanger  een andere dan de meest recente versie van het Materiaal gebruikt en de inbreuk voorkomen zou zijn bij gebruik van de 
meest recente ongewijzigde versie van het Materiaal geleverd door de Ontvanger. Aangever zal  de Ontvanger niet vrijwaren indien de 
vordering met betrekking tot de inbreuk gebaseerd is op enige informatie, ontwerp, specificatie, instructie, software, data, of materiaal 
die niet door Aangever is geleverd. Oracle zal u niet vrijwaren indien een inbreuk vordering gebaseerd is op een combinatie van 
Materialen met enige programma’s of services welke niet door Oracle zijn geleverd. Deze sectie beschrijft uw uitputtend verhaalsrecht 
voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of schade. 
 
H. Technische Ondersteuning 
Voor de doeleinden van dit bestelformulier zal Technische Ondersteuning bestaan uit Software Updates, Product Support en/of andere 
technische ondersteuningsdiensten die u heeft besteld. Indien besteld, zal jaarlijkse Technische Ondersteuning (inclusief het eerste jaar 
en daarop volgende jaren) worden geleverd onder Oracle’s voorwaarden voor Technische Ondersteuning welke van toepassing zijn  
op het moment dat de services worden geleverd. De voorwaarden voor Technische Ondersteuning, welke deel uit maken van deze 
overeenkomst, zijn aan verandering onderhevig  indien Oracle daartoe besluit; echter Oracle zal het niveau van de service als geleverd 
in de periode waarvoor de vergoedingen reeds zijn betaald niet materieel wijzigen . U dient de voorwaarden te lezen alvorens u de 
bestelling voor de desbetreffende service aangaat. U kunt de meest recente versie van deze voorwaarden online benaderen op: 
http://www.oracle.com/contracts . Technische Ondersteuning gaat in op het moment van verzending of , indien geen verzending is 
vereist, op de effectieve datum van het besteldocument. Indien uw bestelling geplaatst is via Oracle Store zal als effectieve datum 
gelden de datum waarin uw bestelling door Oracle is geaccepteerd. Software Updates en Product Support , welke bij deze bestelling 
zijn afgenomen, kunnen  jaarlijks worden verlengd en indien u , voor een gelijk aantal licenties met betrekking tot dezelfde 
programma’s, tot verlenging van Software Updates en Product Support overgaat zal voor de eerste en tweede  additionele periode van 
1 jaar  de vergoeding voor technische ondersteuning met niet meer dan 4 % stijgen ten opzichte van de vergoeding over het 
voorafgaande jaar. Indien uw bestelling wordt uitgevoerd door een lid van het     Oracle Partner Programma, zal de vergoeding voor 
Software Updates en Product Support  voor de eerste additionele periode van 1 jaar worden gebaseerd op de quote van de partner : de 
vergoeding voor Software Updates en Product Support  voor de tweede additionele periode van 1 jaar zal niet meer stijgen dan 4% ten 
opzichte van de vergoeding over het voorafgaande jaar.  
 
Indien u besluit om de Technische Ondersteuning voor  sommige maar niet voor alle licenties binnen uw productenset te behouden, 
dan kunt u worden verzocht om de licenties te beëindigen waarvan de Technische Ondersteuning is afgelopen. 
 
Indien u besluit om technische ondersteuning aan te schaffen voor een bepaalde licentie binnen een licentie set, dan bent u verplicht 
om een gelijk niveau van technische ondersteuning aan te schaffen voor alle licenties binnen die licentie set. U mag slechts technische 
ondersteuning beëindigen (desupport) voor een sub set van licenties binnen de licentie set indien u akkoord gaat met een beëindiging 
van deze sub set van licenties. De vergoeding voor Technische Ondersteuning voor de overblijvende licenties zal worden gebaseerd 
conform de policies voor Technische Ondersteuning zoals van toepassing ten tijde van de stopzetting. De definitie van Oracle met 
betrekking tot licentie set (license set) is beschikbaar bij de huidige policies met betrekking tot Technische Ondersteuning. Indien u 
besluit geen Technische Ondersteuning af te nemen kunt u uw, niet ondersteunde, programma licenties niet vernieuwen met nieuwe 
versies van het programma.  
 
Oracle behoudt zich het recht voor de technische ondersteuning van haar programma’s of specifieke versies daarvan te beëindigen. U 
zal vooraf worden geïnformeerd indien Oracle besluit dat de technische ondersteuning van een programma wordt beëindigd. Deze 
informatie, die op Oracle’s klant website voor technische ondersteuning wordt geplaatst, Metalink (of Oracle’s op dat moment 
gebruikte website voor technische ondersteuning), zal de datum van de beëindiging bevatten, informatie met betrekking tot verlengde  
Ondersteuning en Verlenging van Onderhoud Ondersteuning en informatie voor migratie trajecten voor bepaalde kenmerken. De 
informatie tot beëindiging is aan verandering onderhevig; Oracle zal indien nodig bijgewerkte informatie updates over deze 
beëindiging op Metalink leveren (of Oracle’s op dat moment gebruikte website voor technische ondersteuning).  
 
I. Einde van de overeenkomst 
Indien u of wij een materiële bepaling van deze overeenkomst schend(t)(en) en deze schending niet binnen 30 dagen na schriftelijk  
over de schending te zijn geïnformeerd is hersteld, kan de andere partij  deze overeenkomst beëindigen. Indien Oracle deze 
overeenkomst zoals in de 
vorige zin bepaald, of 
conform het hoofdstuk 
vrijwaring, beëindigt, dient u 
binnen 30 dagen alle 
vergoedingen te betalen die 
voorafgaand aan de 
beëindiging verschuldigd 
waren, als mede alle 
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overgebleven onbetaalde vergoedingen voor programma’s en/of services, inclusief daaraan gerelateerde belastingen en overige kosten, 
welke onder deze overeenkomst zijn ontvangen.  Behoudens in geval van niet betaling van vergoedingen gaan beide partijen hierbij 
akkoord dat de 30 dagen telkens zal worden verlengd zolang de tekortschietende partij redelijke pogingen onderneemt om de 
schending op te lossen. U stemt er mee in dat u bij toerekenbare tekortkoming van deze overeenkomst geen gebruik meer zult maken 
van deze programma’s en/of services. Tevens stemt u ermee in dat indien u gebruik heeft gemaakt van een Oracle Finance Division 
overeenkomst om de vergoedingen die verschuldigd zijn onder een bestelling te betalen en u toerekenbaar tekort komt met betrekking 
tot deze  overeenkomst, u geen gebruik zult maken van de programma’s en/of  services die zijn besteld en Oracle deze overeenkomst 
mag beëindigen. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om, in geval van beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst, voort 
te duren blijven na beëindiging of ontbinding van toepassing. Tot deze bepalingen behoren in elk geval bepalingen met betrekking tot 
beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring in geval van inbreuk. 
 
J. Vergoedingen en taksen 
U zal Oracle alle verschuldigde bedragen betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum; u zal tevens alle B.T.W. en andere 
soortgelijke taksen, aan Oracle tot betaling opgelegd door de toepasselijke wetgeving en geheven op de door u bestelde 
programma’s en/of diensten, betalen, met uitzondering van belastingen die op Oracle’s inkomsten worden geheven.  De 
vergoedingen als vastgesteld in een besteldocument zijn exclusief B.T.W. en/of andere soortgelijke belastingen.  
U zal Oracle vergoeden voor redelijke uitgaven welke verband houden met het leveren van de diensten.  
U verklaart er zich mee akkoord dat u bij het aangaan van de betalingsverplichtingen in het besteldocument uw bestelling niet heeft 
laten afhangen van de toekomstige beschikbaarheid van enig programma of enige versie-uitgave. 
 
K. Vertrouwelijkheid 
In het kader van deze overeenkomst kunnen beide partijen toegang hebben of krijgen tot informatie met een vertrouwelijk karakter 
(“confidentiële informatie”). 
Wat als confidentiële informatie beschouwd wordt, zal beperkt worden tot de voorwaarden en de prijszetting binnen deze 
overeenkomst, en tot alle inlichtingen en gegevens duidelijk aangeduid als “confidentieel”. 
 
Confidentiële informatie zal niet inhouden: (a) informatie die een deel van het publieke domein uitmaakt of wordt, zonder enige 
handeling of nalatigheid van een der partijen; (b) de alvorens algemene openbaarmaking door een partij rechtmatig verworven 
informatie, die noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks is verkregen vanwege de kenbaar makende partij; (c) informatie die 
rechtmatig is kenbaar gemaakt aan de andere partij, door een derde niet gebonden aan enige vertrouwelijkheidsbeperking; of (d) 
informatie die onafhankelijk door de andere partij is ontwikkeld.   
 
Partijen komen overeen elkaars als confidentieel te beschouwen informatie voor een periode van drie jaar vanaf de dag van 
bekendmaking vertrouwelijk te houden.  Tevens komen beide partijen overeen confidentiële informatie enkel kenbaar te maken 
aan die werknemers of agenten die deze informatie nodig hebben in verband met en uitvoering van deze overeenkomst en die 
worden gehouden dergelijke confidentiële informatie te beschermen tegen niet toegelaten openbaarmaking. Niets in deze 
overeenkomst zal partijen ervan weerhouden om de prijszetting en voorwaarden onder deze overeenkomst, of bestellingen welke 
geplaatst zijn onder deze overeenkomst, bekend te maken in enige juridische procedure voortvloeiend uit of in verband met deze 
overeenkomst. 
 
L. Totale overeenkomst 
U verklaart er zich mee akkoord dat de bepalingen van deze overeenkomst, en de informatie welke in deze overeenkomst is 
opgenomen via schriftelijke verwijzing (inclusief referentie naar informatie in een URL of gereferentieerde beleidslijnen), samen 
met de desbetreffende bestelling de volledige weergave bevatten van de rechten en verplichtingen van partijen inzake de door u 
aangekochte programma’s en/of diensten en dat zij alle voorafgaande daarop betrekking hebbende overeenkomsten en voorstellen, 
schriftelijk of mondeling, betreffende zulke programma’s en/of diensten vervangen. Ingeval één of meer bepalingen van deze 
overeenkomst nietig mochten zijn of niet rechtsgeldig mochten worden verklaard, dan zullen de overige bepalingen onverminderd 
van kracht blijven.  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voorwaarden vervat in deze overeenkomst en enig Oracle 
besteldocument voorgaan op de bepalingen van enig aankooporder of ander besteldocument, die niet van Oracle afkomstig zijn; 
deze laatste bepalingen van enig aankooporder of ander besteldocument, niet van Oracle afkomstig zijn niet van toepassingop de 
programma’s en/of diensten. Deze overeenkomst en besteldocumenten mogen niet worden gewijzigd dan middels een ondertekend 
schrijven of middels online aanvaarding op de Oracle Store, door een bevoegd vertegenwoordiger van u en van Oracle. Enige 
kennisgeving vereist onder deze overeenkomst zal aan de andere partij schriftelijk worden overgemaakt.  
 
M. Beperking van 
aansprakelijkheid  
Geen van beide partijen zal 
aansprakelijk kunnen 
gesteld worden voor enige 
indirecte, incidentele of 
gevolgschade, daaronder 
begrepen gederfde winst of 
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verlies van verwachte omzet, verlies van gegevens of van hun gebruik. Oracle’s contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid, of 
anderszins, voor enige schade onder of die het gevolg is van deze overeenkomst of uw bestelling zal beperkt zijn tot de aan Oracle 
door u betaalde vergoedingen voor het gebrekkige programma of dienst verstrekt onder deze overeenkomst zoals bepaald in uw 
bestelling.  In geen geval zal Oracle’s aansprakelijkheid voortvloeiend uit of die het gevolg is van deze overeenkomst de totale 
waarde van uw betaalde vergoedingen onder uw bestelling kunnen overtreffen. 
 
N. Export 
De exportwetgeving en –regulering van de Verenigde Staten van Amerika en enig andere lokale exportwetgeving of regelgeving is van 
toepassing op de programma’s.  U gaat ermee akkoord dat dergelijke toepasselijke voorschriften van toepassing zijn op uw gebruik 
van de programma’s (inclusief de technische gegevens) en enige diensten aangeleverd onder deze overeenkomst, en u verklaart er zich 
tevens mee akkoord zulke voornoemde exportwetgeving en –reguleringen (inclusief veronderstelde export “deemed export” en 
veronderstelde re-export “deemed re-export” voorschriften); additionele informatie omtrent Oracle’s Global Trade Compliance kan 
worden geraadpleegd via het volgende webadres: http://oracle.com/contracts. U zal er op toezien dat geen data, informatie,  
programma’s en/of materialen voortvloeiend uit de diensten (of een direct product daarvan) rechtstreeks dan wel onrechtstreeks 
worden uitgevoerd in overtreding met deze wetgevingen of worden bestemd om te worden gebruikt voor doeleinden welke strijdig zijn 
met diezelfde wetgevingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens, 
of de ontwikkeling van rakettechnologie.  
 
O. Overige 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om zich 
uit te spreken over alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst. 
 
Bij een eventueel geschil tussen u en Oracle, of indien u wenst tot inkennisstelling over te gaan als voorzien onder de sectie Vrijwaring 
in deze overeenkomst, of indien u het voorwerp uitmaakt van een vereffeningsprocedure of gelijkaardige andere juridische procedures, 
zal u onmiddellijk volgende contactpersoon verwittigen: Oracle Belgium, Airport Business Center, Leonardo Da Vincilaan 15, 1831 
Diegem, België. Ter attentie van de Legal Counsel, Juridisch Departement. 
 
Tenzij in geval van niet-betaling of inbreuk op Oracle’s eigendomsrechten, mag geen enkele vordering, ongeacht van welke partij 
en in welke vorm dan ook, welke voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, na verloop van twee (2) jaar na het 
ontstaan van de reden van de vordering worden ingesteld. 
 
Mits Oracle u daarvan minstens 45 dagen voorafgaandelijk schriftelijk in kennis stelt, mag Oracle uw gebruik van de programma’s 
aan een audit onderwerpen. U zal daaraan uw volledige medewerking verlenen en Oracle daartoe alle redelijke assistentie en 
toegang tot informatie verschaffen. U stemt ermee in binnen 30 dagen na schriftelijke ingebrekestelling enig tekort aan 
vergoedingen voor gebruik van programma’s bovenop uw gelicentieerd aantal te betalen. Indien u niet betaalt, kan Oracle uw 
technische ondersteuning, uw licenties en/of deze overeenkomst beëindigen. U verklaart er zich mee akkoord dat Oracle de 
eventuele kosten van uw medewerking bij de audit niet draagt. 
 
U mag deze overeenkomst niet overdragen, noch de programma’s en/of enige bestelde diensten of enig belang daarin overdragen of ter 
beschikking stellen aan enig andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Indien u een zekerheidsstelling op de programma’s en/of de 
resultaten voortvloeiend uit de diensten heeft toegekend, heeft de zekergestelde niet het recht de programma’s en/of de resultaten 
voortvloeiend uit de diensten te gebruiken of over te dragen.  Indien u besluit om uw aankoop van de programma’s en/of diensten te 
financieren, zal u Oracle’s beleidslijnen inzake financiering respecteren. Deze richtlijnen zijn te vinden op: 
http://oracle.com/contracts. 
 
P. Overmacht 
Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor het niet nakomen of de vertraging van een verplichting, indien dit is veroorzaakt 
door: een oorlogsdaad, vijandigheden of sabotage, een gewelddadig of destructief natuurlijk verschijnsel dat zich buiten het menselijk 
kunnen tot veroorzaken, voorkomen of controleren om voordoet (“act of God”); elektrische, internet- of telecommunicatiestoringen die 
niet zijn veroorzaakt door de partij daartoe verplicht; overheidsverplichtingen (daaronder mee begrepen de weigering of annulering 
van een export- of andere licentie); elke andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van de verbonden partij. Beide partijen zullen 
alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Indien dergelijke situatie meer dan 90 
dagen voortduurt, kan elke partij de nog niet uitgevoerde gecontracteerde diensten annuleren mits schriftelijke inkennisstelling. 
Onverminderd de 
voorgaande bepalingen dient 
elke partij redelijke 
maatregelen te treffen om z’n 
normale 
noodherstelprocedures 
(disaster recovery 
procedures) te volgen. 
Tevens blijft u verplicht om 
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de geleverde diensten te vergoeden. 
 
Q. Licentiedefinities en -Regels 
Teneinde u toe te laten een volledig begrip en inzicht te verwerven in de hieronder toegekende gebruiksrechten vraagt Oracle u de 
licentiedefinities en -regels voor de verschillende typen licenties en de duur van de licenties, welke definities en –regels integraal 
deel uitmaken van deze overeenkomst, aandachtig na te lezen.   
 


