
Licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van  de labelcalculator 
 
Ondergetekenden, 
 
UNETO-VNI, de branchevereniging  van Installateurs en elektrotechnische detailhandel, gevestigd te 
Zoetermeer, aan het Bredewater 20, verder te noemen aanbieder; 
 
En 
 
_________________________<NAAM ORGANISATIE> gevestigd te 
_________________________<PLAATS>, aan _________________________<ADRES>, 
vertegenwoordigd door _________________________<NAAM>, 
_________________________<FUNCTIE>, verder te noemen abonnee; 
 
Overwegen, 
 
dat aanbieder een zogenaamde labelcalculator heeft laten ontwikkelen om haar leden in staat te 
stellen te voldoen aan de ErP-richtlijn (Energy related Products) die geldt vanaf 26 september 2015 
voor alle verwarmingssystemen/verwarmingstoestellen en warmwaterprodukten waarmee een  CE 
label voor een verwarmingssysteem kan worden berekend en uitgedraaid alsmede het daarbij 
behorend “Technisch Document “, 
 
dat het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of 
industrieel eigendom van deze labelcalculator inclusief aanpassingen en nieuwe versies documentatie 
en overige materialen eigendom zijn van aanbieder. 
Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. 
 
Komen overeen, 
 
aanbieder geeft hierbij aan abonnee het recht om gedurende de duur van deze overeenkomst de hier 
bovenbedoelde labelcalculator te gebruiken ten behoeve van haar cliënten van het groothandelsbedrijf 
tegen een vergoeding van  zoals vermeld in de webshop van UNETO-VNI van het abonnement 
“Systeemlabelcalculator bedrijfsversie”. 
 
dit gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van aanbieder niet overdraagbaar en niet in sub-
licentie uit te geven. Het is abonnee niet toegestaan de labelcalculator te verhuren, leasen, in sub-
licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke 
titel dan ook- al dan niet om niet- aan derden voor welk doel dan ook af te staan. Dit laat  onverlet het 
recht om de labelcalculator te gebruiken door de cliënten van het groothandelsbedrijf in het kader van 
de uitoefening van hun werkzaamheden. 
 
Indien de abonnee een derde ongeoorloofd het gebruik van de labelcalculator verschaft is de abonnee  
naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding vanaf de 
licentieregistratiedatum onverminderd het recht van aanbieder om de volledige, als gevolg van de 
overtreding van het vorige lid geleden, schade op abonnee te verhalen.  
 
De Algemene Voorwaarden van UNETO-VNI zijn op deze overeenkomst van toepassing als ware zij 
in deze overeenkomst opgenomen met uitzondering van artikel 2.4 en artikel 11. De toestemming  
zoals bedoeld in artikel 9-1 wordt bij deze gegeven. 
Deze voorwaarden kunnen worden gevonden op internet: https://www.uneto-vni.nl/stream/algemene-
voorwaarden-producten-en-diensten-uneto-vni  
 
 
Aldus gedaan, voor akkoord, 
 
Abonnee: 
 
 
 
<NAAM ORGANISATIE> 
<NAAM RECHTSGELDIG 
VERTEGENWOORDIGER> 

Aanbieder:  
 
 
 
UNETO-VNI 
Ir. R.M. van der Linden MBA 

 

https://www.uneto-vni.nl/stream/algemene-voorwaarden-producten-en-diensten-uneto-vni
https://www.uneto-vni.nl/stream/algemene-voorwaarden-producten-en-diensten-uneto-vni

	ADRES: 
	NAAM: 
	Naam organisatie: 
	PLAATS: 
	NAAM ORGANISATIE: 
	FUNCTIE: 
	Vertegenwoordiger: 


