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1

Algemeen

1.1

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna: “EULA”) wordt aangegaan
tussen u als gebruiker van de Applicatie en DOCC CONTROL B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in
het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66861780, statutair
gevestigd te Oisterwijk en kantoor houdende aan de (5061HS) De Lind 13 A, Oisterwijk
(hierna: “DOCC CONTROL” of “wij”)). DOCC CONTROL kan worden bereikt door te emailen naar doccy@docccontrol.com.

1.2

Het is van belang dat u deze EULA goed doorleest. Door aan het einde op ‘Ik ga
akkoord’ te klikken gaat u er mee akkoord dat u bent gebonden aan de EULA. Indien u
niet akkoord kunt gaan met de bepalingen van deze EULA dan dient u het gebruik van
de door DOCC CONTROL aan u aangeboden software in de vorm van de Docc app
(hierna: “Applicatie”) te staken en gestaakt te houden.

1.3

DOCC CONTROL behoudt zich het recht voor de EULA te wijzigen. De gewijzigde EULA
is van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website van DOCC CONTROL
of via de Applicatie.

1.4

Indien enige bepaling in de EULA, om welke reden dan ook, ongeldig of om enige andere
reden onverbindend wordt verklaard, dan zullen de overige bepalingen van de EULA
onverminderd in stand blijven.

2

Licentie

2.1

De overeenkomst tussen u en DOCC CONTROL komt tot stand doordat u de Applicatie
installeert op een door u gebruikt apparaat en de toepasselijkheid van deze EULA
aanvaardt door het aanvinken van een check box voordat u toegang krijgt tot de
Applicatie. U kunt deze documenten en de verdere details van uw overeenkomst met
DOCC CONTROL inzien via de website van DOCC CONTROL.

2.2

DOCC CONTROL verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet voor
verlening van sub-licenties vatbare, beperkte licentie voor gebruik van de Applicatie voor
de duur van de licentieovereenkomst tussen DOCC CONTROL en haar Klant. U heeft
met deze licentie toegang tot de Applicatie onder de voorwaarden van de EULA en
uitsluitend voor uw eigen en persoonlijk gebruik. Behoudens de voorgaande licentie
wordt u geen enkel ander recht en geen enkel andere licentie verleend. Niets in deze
EULA strekt tot het overdragen van enig intellectueel eigendomsrecht van DOCC
CONTROL aan u.

2.3

Mocht u tijdens het registreren van uw account een handeling verrichten die u achteraf
niet gewenst acht, dan kunt u tijdens het proces op ‘Vorige’ klikken en de gegevens zelf
wijzigen.

3

Gedragscode

3.1

U gaat er hierbij mee akkoord dat u de Applicatie niet voor een ander doel zult gebruiken
dan voor het persoonlijk gebruik van de Applicatie op basis van een daartoe strekkende
uitnodiging van de klant van DOCC CONTROL (hierna: de “Klant”). Uitsluitend de Klant
zal u een unieke uitnodiging tot gebruik van de Applicatie sturen. DOCC CONTROL kan
dergelijke uitnodigingen niet direct aan u als eindgebruiker versturen. U gaat er hierbij

EULA DOCC CONTROL B.V.

page 1 of 3

tevens mee akkoord dat u de Applicatie slechts zal gebruiken in overeenstemming met
alle van toepassing zijnde wetten, regelingen en voorschriften.
3.2

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de EULA, zult u (een gedeelte van) de Applicatie
niet kopiëren, de-compileren, disassembleren, onderwerpen aan reverse-engineering,
trachten de broncode, onderliggende algoritmen, methoden en technieken te ontdekken
en vast te leggen dan wel de Applicatie beperken, wijzigen, verder publiceren,
verspreiden, openbaar maken, vermarkten, verhuren, verpanden of op enige wijze
onrechtmatig gebruiken dan wel zo gebruiken dat u inbreuk maakt op de rechten van
DOCC CONTROL of derde partijen. Daarnaast zult u op geen enkele wijze trachten de
datastromen van de Applicatie te wijzigen, om te leiden of anderszins te manipuleren.

3.3

U verleent hierbij aan DOCC CONTROL een wereldwijde, royaltyvrije, niet-opzegbare,
niet-exclusieve licentie om de (niet gepersonaliseerde) data die u genereert met de
Applicatie te gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden,
uitvoeren, weergeven, bewerken, hier afgeleide werken van te maken of anderszins te
gebruiken voor de doeleinden van DOCC CONTROL.

4

Dienstverlening

4.1

Tijdens de looptijd van deze EULA zal DOCC CONTROL de Applicatie hosten en hier
zoveel mogelijk toegang toe bieden.

4.2

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten die komen kijken bij het gebruik van de
Applicatie, zoals maar niet beperkt tot kosten voor uw internetverbinding, het verbruik
van data, telecommunicatiekosten en de kosten van de apparatuur waar u de Applicatie
op heeft geïnstalleerd.

4.3

DOCC CONTROL is niet verantwoordelijk voor bijstand in het installeren en gebruiken
van de Applicatie. DOCC CONTROL verleent u ook geen enkele vorm van support bij het
gebruik van de Applicatie of in het geval van vragen of problemen. In dergelijke gevallen
dient u met de Klant contact op te nemen door wie u de toegang tot de Applicatie is
gegeven.

5

Intellectuele eigendomsrechten

5.1

U erkent hierbij dat DOCC CONTROL eigenaar is en blijft van alle intellectuele- en
industriële eigendomsrechten ten aanzien van de Applicatie en alle onderdelen hiervan.
U zult geen enkele actie nemen die de rechten van DOCC CONTROL of de rechten van
een derde partij, zoals maar niet beperkt tot Klant, kan schaden.

6

Geheimhouding

6.1

U erkent hierbij dat in de Applicatie geheime informatie kan zijn opgenomen van de
Klant. U geeft hierbij aan dat u deze informatie niet met derden deelt en niet openbaar
zult maken.

7

Aansprakelijkheid

7.1

De Applicatie wordt ‘as is’ aan u ter beschikking gesteld. DOCC CONTROL geeft hierop
geen enkele garantie, tenzij expliciet anderszins is aangegeven.

7.2

DOCC CONTROL kan niet garanderen dat het gebruik van de Applicatie onder alle
omstandigheden ononderbroken, foutloos of volkomen veilig zal zijn.
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7.3

De totale aansprakelijkheid van DOCC CONTROL is onder alle omstandigheden beperkt
tot een bedrag van € 500.-.

7.4

DOCC CONTROL wijst iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade voortvloeiend uit
het gebruik van de Applicatie van de hand.

7.5

De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid vervallen indien de schade het gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van DOCC CONTROL, alsmede indien de schade
bestaat uit overlijden of lichamelijk letsel.

8

Looptijd en beëindiging

8.1

Deze EULA treedt in werking op het moment dat u deze accordeert bij het in gebruik
nemen van de Applicatie.

8.2

DOCC CONTROL kan de EULA beëindigen en u de toegang tot de Applicatie ontzeggen
indien u zich niet houdt aan hetgeen in de EULA is bepaald. DOCC CONTROL behoudt
zich tevens het recht voor u de toegang tot de Applicatie te ontzeggen indien u zich niet
houdt aan de in de EULA opgenomen gedragscode.

8.3

Deze EULA eindigt van rechtswege indien de licentieovereenkomst tussen DOCC
CONTROL en de Klant eindigt. In dat geval heeft u per direct geen toegang meer tot de
Applicatie.

8.4

U kunt deze EULA ook zelf beëindigen door uw account in de Applicatie te verwijderen
en de Applicatie van uw apparatuur te verwijderen.

8.5

Indien de EULA eindigt, om welke reden dan ook, dient u er rekening mee te houden dat
uw gegevens en de door u in de Applicatie ingevoerde informatie daardoor niet langer
beschikbaar zal zijn. DOCC CONTROL is onder geen enkele omstandigheid
aansprakelijk voor de gevolgen van het beëindigen van de EULA.

9

Overige bepalingen

9.1

Gebruik van de Applicatie is strikt persoonlijk. De rechten en verplichtingen uit de EULA
kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van DOCC CONTROL worden
overgedragen, verpand of verkocht.

10

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op deze EULA is Nederlands recht exclusief van toepassing.

10.2

Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch.
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