Voorwaarden voor gebruik van het software pakket Irene Pro Freeware)*)
Van Kiwa Gas Technology BV gevestigd te Apeldoorn ingeschreven
Artikel 1. Definities
1.1.
KGT: Kiwa Gastec Technology BV en/of aan KGT gelieerde ondernemingen die gebruik
maken van deze voorwaarden.
1.2.
Gebruiker
Persoon of bedrijf die gebruik maakt van het software pakket IRENE Pro Freeware.
1.3.
Gebruiksrecht
Het gebruik van het software pakket IRENE Pro Freeware zoals vastgelegd in artikel 2 van deze
voorwaarden.
1.4.
Acceptatie
Door het down loaden van het software pakket IRENE Pro Freeware stemt de gebruiker in met
deze voorwaarden.
1.5.
Programmatuur
Het programma IRENE Pro Freeware.
1.6.
Nieuwe versies
Opeenvolgende versies van het software pakket IRENE Pro Freeware.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3

Gebruiksrecht en acceptatie
KGT verleent aan gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de
programmatuur onder de hierna te noemen voorwaarden te gebruiken.
De gebruiker mag de programmatuur niet modificeren en/of op andere wijze inpassen in
andere applicaties.
Het is de gebruiker toegestaan, mits compleet en met erkenning van de rechten van KGT,
de programmatuur te verspreiden.
Het is de gebruiker niet toegestaan het gehele of een deel van de programmatuur dan wel
enige kopie daarvan te verkopen, te verhuren dan wel te verpanden.
Het is de gebruiker niet toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen
omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur of enige
verwijzing naar KGT, te wijzigen of te verwijderen.
Het is de gebruiker niet toegestaan de programmatuur te gebruiken voor
werkzaamheden ten behoeve van derden.
Het gebruiksrecht gaat in na bevestiging door middel van de acceptatie knop.
Bij acceptatie zijn tevens deze voorwaarden van kracht.

3
3.1.

Intellectuele-en industriële eigendomsrechten
De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele-en industriële eigendom met
betrekking tot de programmatuur met inbegrip van de uitwisselingsformaten, komen
uitsluitend toe aan KGT. Niets in deze voorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke
overdracht van deze rechten. De gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere
vorm van inbreuk daarop onthouden.

4.
4.1

Garantie
KGT heeft de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het ontwerp en bouw van de
programmatuur, maar kan, vanwege de ingewikkeldheid van de toepassing, niet
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4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
6.1.

garanderen dat de uitkomsten onder alle omstandigheden correct zijn, noch dat alle
uitzonderingscondities correct herkend worden. Gebruiker kan hier dan ook geen
rechten aan ontlenen. KGT is niet verantwoordelijk voor en aanvaart geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het direct of indirect toepassen
van de progammatuur)
KGT staat er niet voor in dat:
De programmatuur voldoet aan de doelstellingen die de gebruiker heeft aangaande de
programmatuur bij de toepassing ervan.
De programmatuur zal functioneren in combinatie met andere door gebruiker gekozen
software.
De programmatuur zonder storingen en/of fouten zal functioneren.
De gebruiker accepteert de programmatuur zoals door KGT beschikbaar is gesteld.
Wijzigingen en nieuwe versies
KGT houdt zich het recht voor de software en de uitwisselingsformaten te wijzigen.
KGT houdt zich het recht voor de rekenregels op basis van voortschrijdend inzicht te
wijzigen.
KGT heeft het recht om nieuwe versies uit te brengen.
Het is aan de gebruiker om zich van de nieuwe versies te vergewissen.
Het is aan de gebruiker om van de nieuwe versies gebruik te maken.
De gebruiker kan van deze nieuwe versies geen rechten ontlenen.
Aansprakelijkheid
KGT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van de
rekenresultaten.

*) software pakket IRENE Pro is een software pakket t.b.v. het berekenen van gasnetwerken. Dit
pakket is ontworpen door -en in onderhoud bij KGT. KGT is tevens eigenaar van dit pakket.
Daardoor berusten alle rechten van dit pakket bij KGT.
Van het software pakket IRENE Pro is een freeware uitgave (IRENE Pro Freeware) met beperkte
rekenrechten beschikbaar. Deze functionaliteiten omvatten o.m. capaciteitsberekeningen in
beperkte vorm en het aanmaken van bestanden tbv het IRENE webbased
netberekeningsprogramma.
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