LICENTIEOVEREENKOMST AMBRASOFT THUIS VAN NOORDHOFF UITGEVERS
ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden als bedoeld in artikel 8) verstaan onder:
AmbraSoft Thuis: software van de Uitgever, zoals vermeld op de website
www.ambrasoft.nl/thuis.
Gezin: Woonomgeving van de kinderen die met de software werken (naast familiesituatie ook
woongroep of woonGebruiker).
Gebruiker: Ouder(s) of verzorger(s) die toegang tot AmbraSoft Thuis heeft/hebben
aangeschaft.
Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.
ARTIKEL 2 GEBRUIKSRECHT
De Uitgever is auteursrechthebbende op AmbraSoft Thuis. Niets uit deze overeenkomst strekt
tot overdracht van enig auteursrecht. Na betaling van de factuur verleent de Uitgever aan de
Gebruiker een niet overdraagbaar en niet exclusief Gebruiksrecht voor toegang tot AmbraSoft
Thuis. Het Gebruiksrecht houdt het volgende in: uitsluitend de Gebruiker en de kinderen in
zijn/haar Gezin hebben het recht gebruik te maken van AmbraSoft Thuis. Het is de Gebruiker
niet toegestaan de toegang tot AmbraSoft Thuis te (laten) gebruiken, of hieraan medewerking
te verlenen, door anderen dan de Gebruiker of het Gezin. Evenmin is het de Gebruiker
toegestaan de toegang tot AmbraSoft Thuis op welke wijze dan ook aan derden te
verstrekken.
ARTIKEL 3 TER BESCHIKKING STELLING EN ONDERSTEUNING
AmbraSoft Thuis wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld via Internet. De Gebruiker
ontvangt daartoe van de Uitgever – per e-mail - de benodigde ‘toegangsrechten’. De
Gebruiker heeft recht op technische en inhoudelijke (telefonische) ondersteuning door de
Helpdesk van de Uitgever zo lang de verschuldigde licentievergoeding(en) is (zijn) betaald
voor AmbraSoft Thuis. Aanbevelingen die de Gebruiker heeft bij het gebruik van AmbraSoft
Thuis en die volgens de Gebruiker leiden tot verbetering kunnen door de Gebruiker worden
gemeld op info@ambrasoft.nl.
De Uitgever is ten allen tijde gerechtigd wijzigingen door te voeren in de functionaliteit van
AmbraSoft Thuis en de inhoud hiervan door middel van updates. Onder updates wordt niet
verstaan onderhoud aan het oplossen van problemen met betrekking tot systeemconfiguraties,
hardware en netwerken.
ARTIKEL 4 PRIJZEN EN TARIEVEN
De prijzen van AmbraSoft Thuis gaan uit van een jaarlijkse licentieprijs. Een overzicht van de
prijzen is beschikbaar op www.ambrasoft.nl/thuis. De betalingsverplichting van de Gebruiker
gaat in op het moment van bestelling op de website.
De prijs van AmbraSoft Thuis is gebaseerd op het gebruik binnen één Gezin. Indien blijkt dat
AmbraSoft Thuis wordt gebruikt door Gezinnen waarvoor niet besteld is, houdt de Uitgever

zich het recht voor om passende maatregelen te nemen.
De Gebruiker dient de betaling direct bij de bestelling te voldoen via de
betalingsmogelijkheden op de website. Indien (tijdige) betaling uitblijft, is de Gebruiker per
direct in verzuim en heeft de Uitgever het recht om zonder nadere aankondiging zowel de
wettelijke rente alsmede alle met de inning gemoeide (incasso)kosten in rekening te brengen
bij de Gebruiker.
ARTIKEL 5 DUUR
De licentie is gebaseerd op een looptijd van twaalf maanden en zal ingaan op het moment dat
de overeenkomst tot stand is gekomen en de inlogcode, bestaande uit een gebruikersnaam en
een wachtwoord, ter beschikking is gesteld aan de Gebruiker. Na het verstrijken van de
termijn wordt deze licentieovereenkomst automatisch ontbonden en daarmee de toegang tot
AmbraSoft thuis geblokkeerd, tenzij deze door de Gebruiker uitdrukkelijk wordt verlengd.
ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt door of als gevolg van
onvolledigheid, onjuistheid, niet benaderbaar zijn of het niet actueel zijn van AmbraSoft Thuis.
De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt door of ten gevolge
van virussen of andere de AmbraSoft Thuis aantastende problemen, die zich in AmbraSoft
Thuis bevinden of door AmbraSoft Thuis onverhoopt worden overgedragen. De Uitgever is niet
aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt door of ten gevolge van eventuele
verlies of aantasting van de database-gegevens. De Uitgever is niet aansprakelijk in geval van
een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
ARTIKEL 7 PERSOONSGEGEVENS
Ter uitvoering van deze overeenkomst en teneinde toegang te verkrijgen tot AmbraSoft Thuis
dienen Gebruikers (persoons-)gegevens aan de Uitgever te verstrekken. De Uitgever draagt er
zorg voor dat de persoonsgegevens die in het kader van deze overeenkomst aan de Uitgever
worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en
alleen ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomst. De Uitgever zal op verzoek van
de Gebruiker aangeven welke maatregelen zij daartoe heeft getroffen. Meer informatie is te
vinden in het Privacy Statement op www.noordhoffuitgevers.nl.
ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN
Wijzigingen op deze overeenkomst zullen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Licentieovereenkomst en op alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is
het Nederlands recht bij uitsluiting van toepassing. Alle geschillen tussen partijen met
betrekking tot deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting van de gewone rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.
Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, 1 februari 2013.

