
 

Gebruikerslicentieovereenkomst 
  

Tussen de klant en DOTRONIX BVBA, met maatschappelijke zetel te Jacob Smitslaan 31, 2400 Mol en gekend onder het ondernemingsnummer 0832.698.577, 

hier ‘‘de leverancier'' genoemd, werd het volgende overeengekomen:  

 

DE KLANT BESCHIKT NIET OVER EEN HERROEPINGSTERMIJN EVENMIN HEEFT DE KLANT HET RECHT OM KOSTELOOS VAN DE AANKOOP AF 

TE ZIEN. 

 

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  

De leverancier verleent aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op volgende programmatuur:  

Dotronix Driver. Dit is een software programma dat downloadbaar is via een website. Dotronix driver IP is een koppeling tussen Control 4 en Teletask. Deze 

koppeling maakt het mogelijk deze 2 systemen met elkaar te koppelen. De koppeling gebeurd via een Teletask Bridge driver op te zetten met daarin het IP 

adres van de Teletask centrale en het MAC adres van de Control 4 controller. Vervolgens geeft de klant hierin de licentie code in die nodig is om de activatie 

te doen van de driver. Als deze Teletask Bridge driver geconnecteerd is zal het mogelijk zijn om verschillende in- en uitgangen te koppelen aan het Control 4 

systeem. 

 

Volgende drivers zijn reeds beschikbaar :  

• Teletask Bridge 

• Teletask Relay 

• Teletask Digital input 

• Teletask Blind 

• Teletask Thermostat 

• Teletask Dimmed Light 

• Teletask Switched Light 

• Teletask Flag (Virtual input) voor aansturingen van Teletask op Control 4 

 

De gebruikerslicentie geldt slechts voor 1 unit. De gebruikerslicentie wordt middels serienummer en/of mac adres gekoppeld aan de hardware.  

 

ARTIKEL 2 – DUUR/BEÌINDIGING  

Elk van beide partijen is gerechtigd onderhavige overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door aangetekend schrijven ingeval 

van faillissement, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de tegenpartij of elke andere oorzaak die haar rechten ernstig in het gedrang brengt. 

Elk van beide partijen is gerechtigd onderhavige overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door aangetekend schrijven ingeval 

van ernstige schending van één of meerdere contractuele bepalingen door de tegenpartij of van één of meerdere wettelijke bepalingen.  

 

ARTIKEL 3 – PRIJS  

De klant is een eenmalige gebruiksrechtvergoeding verschuldigd gelijk aan € 450 EUR excl. B.T.W. Deze gebruiksrechtvergoeding is vast en onveranderlijk 

en omvat levering middels een download op het door de klant gekozen opslagmedium, het gebruiksrecht zoals gespecifieerd in artikel 1, documentatie en 1 

handleiding. Bovenvermelde bedragen zijn vast en onveranderlijk. Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro en incl./excl. B.T.W.  

 

ARTIKEL 4 – BETALING 

Bovenvermelde gebruiksrechtvergoeding wordt door de leverancier aan de klant gefactureerd op het moment van bestelling. De programmatuur wordt enkel 

verdeeld via de website en dient op moment van bestelling via de e-shop betaald te worden. Er worden geen afwijkende betalingsmogelijkheden toegestaan. 

Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de leverancier.  

De leverancier heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen.  

 

 

ARTIKEL 5 – LEVERING EN INSTALLATIE  

De leverancier levert de programmatuur die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst middels zijn website op het opslagmedium dat de klant kiest op 

moment van download. De plaats van levering is de maatschappelijke zetel van de leverancier.  

 
  



 

ARTIKEL 6 – DOCUMENTATIE EN HANDLEIDING  

De leverancier stelt op de website de volgende documentatie ter beschikking:  

- technische beschrijving  

- gebruikershandleiding programmatuur  

- helpschermen  

Deze documentatie zal opgesteld zijn in de Nederlandse taal en voldoende gedetailleerd en duidelijk gestructureerd zijn met het oog op een efficiënt gebruik 

van het geleverde.  

 

ARTIKEL 7 – AANVAARDING  

7.1. Voorlopige aanvaarding  

Bij het einde van de levering zal de klant het geleverde testen. Daarbij zal worden nagegaan of alle te leveren elementen effectief werden geleverd, of het 

geleverde klaar is voor gebruik door de eindgebruiker en of het geleverde de functies en taken kan uitvoeren. Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na 

levering gericht worden aan het adres van de leverancier, bij gebreke waaraan de levering geldt als zijnde conform aan de bestelling. 

 

7.2. Definitieve aanvaarding  

Bij het einde van bovenvermelde testperiode van 48 uur geldt de levering als zijnde gebeurd conform de bestelling en heeft de leverancier aan al zijn 

verplichtingen voldaan. 

 

ARTIKEL 8 – OPLEIDING EN GEBRUIKERSONDERSTEUNING  

De leverancier verzorgt de instructievideo’s die raadpleegbaar zijn op de website. In deze gebruikerslicentie zijn geen andere opleidingen of 

gebruikersondersteuning ingebrepen. On site bijstand is eveneensniet inbegrepen in deze licentie. 

 

ARTIKEL 9 – GARANTIE  

De leverancier garandeert de goede werking van het geleverde en geïnstalleerde in overeenstemming met de specificaties en functionaliteit beschreven in 

deze overeenkomst en de uitvoering van zijn opdracht volgens de regels van de kunst. De leverancier verstrekt een garantie op de goede werking van de 

driver van dertig kalenderdagen na levering. 

Op de garantie wordt beroep gedaan via de informatielijn. Vastgestelde gebreken die niet onmiddellijk via een beroep op de informatielijn kunnen hersteld 

worden, worden nogmaals schriftelijk gemeld aan de leverancier. Voor de herstelling van deze gebreken, komt de leverancier bij de klant binnen de 7 dagen 

na melding van het gebrek via de informatielijn. 

De garantie dekt niet:  

- herstellingen veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik;  

- herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan het geleverde;  

- herstel van databestanden;  

- nieuwe versies of uitbreidingen van programmatuur en apparatuur;  

 

ARTIKEL 10 – WIJZIGING EN ANNULERING  

De klant heeft recht om binnen een termijn van twee weken na definitieve aanvaarding vervanging van het geleverde en geïnstalleerde door andere 

programmatuur te vragen. Het verschil in kostprijs zal gefactureerd of terugbetaald worden. De leverancier behoudt in elk geval 60 % van de kostprijs van 

het vervangene als vergoeding voor gemaakte kosten. 

 

ARTKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID  

De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade tengevolge van gebreken in het geleverde is beperkt tot het bedrag van de bestelling. Klant en 

leverancier zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade of winstderving.  

De leverancier biedt zijn producten enkel aan professionele installateurs en alle garantie en ondersteuning in verband met deze 

gebruikerslicentieovereenkomst gelden dan ook enkel ten aanzien van professionele intallateurs. De leverancier draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval 

zijn producten onder valse voorwendselen dan wel bedrieglijk door een particuliere consument of een niet-professionele installateur worden aangekocht en 

gebruikt. 

De producten van de leverancier zijn niet geschikt voor installaties in risicohoudende omgevingen (brandweer, politie, nutsvoorzieningsmaatschappijen, 

industrie, …). De leveranciers draagt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid. 

 
  



 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM  

De leverancier vrijwaart de klant tegen elke vordering, tegen de klant ingesteld, op grond van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel 

eigendomsrecht wegens het gebruik van het geleverde. De klant zal de leverancier van dergelijke vordering onmiddellijk op de hoogte stellen. 

Indien de klant het gebruik van het geleverde of een deel van het geleverde dient te staken op grond van dergelijke vordering of een eruit voortvloeiende 

veroordeling, zal de leverancier op eigen kosten en in onderling overleg met de klant:  

- hetzij voor de klant het recht verwerven het geleverde verder te gebruiken;  

- hetzij het geleverde aanpassen of vervangen zodat een einde aan de inbreuk wordt gesteld;  

- hetzij het geleverde terugnemen en de klant crediteren voor de krachtens deze overeenkomst betaalde bedragen;  

- dit onverminderd het recht van de klant tot volledige vergoeding van de door hem geleden schade.  

 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING  

Klant en leverancier verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij over of m.b.t. de tegenpartij en haar producten verwerven bij de 

totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst.  

 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSRECHTEN  

Alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde programmatuur komen toe aan de leverancier. 

De klant verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor 1 unit. De klant zal de programmatuur enkel aanwenden voor intern 

gebruik en de software op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden. 

Het is de klant verboden de programmatuur te kopiëren behalve voor backup- en archiveringsdoeleinden. Het is de klant verboden de software te vertalen, 

bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de leverancier. 

Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de koper alle exemplaren van programmatuur en bijhorende documentatie en handleidingen, 

vernietigen.  

 

ARTIKEL 15– OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  

De leverancier mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij de rechten of verplichtingen voor hem voortvloeiend uit deze 

overeenkomst overdragen aan een derde. 

 

ARTIKEL 16 – AFSTAND VAN RECHT  

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in.  

 

ARTIKEL 17 – NIETIGHEID 

De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst beperkt zich tot het nietige gedeelte ervan. Het tast het niet nietige gedeelte van het artikel niet 

aan en evenmin tast het de geldigheid van de gehele overeenkomst aan, deze blijft onverkort van kracht tussen partijen. 

 

ARTIKEL 18 – KENNISNAME 

De klant erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de inhoud overeenkomst voor het totstandkomen van de overeenkomst, en ermee akkoord te 

zijn. Deze gebruikerslicentieovereenkomst omvat alle voor partijen bindende afspraken. Er gelden geen afwijkende afspraken tussen partijen tenzij deze de 

partijen uitdrukkelijk met de afwijkingen akkoord zijn gegaan. Door via de website één van de producten van de leverancier te bestellen, aanvaardt de klant 

onherroepelijk en integraal de bepalingen van deze overeenkomst. 

 

ARTIKEL 19 – ARBITRAGE EN TOEPASSELIJK RECHT  

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van 

arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze clausule is samen met de andere algemene 

voorwaarden exclusief van toepassing en de klant erkent deze gelezen en aanvaard te hebben. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  

 

 


