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Management summary 
Licenties kunnen een risicofactor zijn voor een bedrijf. In dit onderzoek worden licenties met 
elkaar vergeleken door middel van een generiek sjabloon. Ook zijn de licenties opgedeeld in 
verschillende types. Zo zijn er 4 types gedefiniëerd, te weten: 
 

1. Beschermend, deze licentievorm zorgt voor volledige bescerming van het product. Er 
mag niet aan het product worden gesleuteld. 

2. Ontwikkelaar, deze licentievorm geeft een softwareontwikkelaar enige ruimte om 
veranderingen aan te brengen in de software. 

3. Vrij gebruik, bij deze licentievorm mag men de software vrij gebruiken en wijzigingen 
aanbrengen. 

4. Terugkoppeling, hier mag men wijzigingen aanbrengen in de software, maar moeten de 
wijzigingen wel bekend worden gemaakt aan de ontwikkelaar van de software. 

 
Het advies naar aanleiding van dit onderzoek is dat er bepaalde licenties gevaren met zich 
meebrengen, maar ook het aantal licenties dat benodigd is moet goed in de gaten worden 
gehouden. Het is verstandig om een bepaald persoon aan te stellen die de licenties bijhoudt van 
de software die wordt gebruikt. Zo kunnen mogelijke nadelige gevolgen in een 
licentieovereenkomst snel en structureel worden gedetecteerd. Daarnaast wordt illegaal gebruik 
geminimaliseerd en is de licentiestructuur duidelijk voor de hele organisatie. 
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1 Inleiding 
Wanneer men vandaag de dag een softwarepakket installeert is de licentieovereenkomst hierbij 
niet meer weg te denken. Meestal wordt de ‘I Agree’ knop geklikt zonder eerst de tekst door te 
lezen. Als men het al leest is de inhoud vaak niet te begrijpen. 
De inhoud van een licentie kan echter grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld bedrijfsvoering. 
Bepaalde onderdelen van de Licentie kunnen beperkingen opleggen in het gebruik of 
aanpassingen van software. 
 
Waar gaat men eigenlijk mee akkoord en heeft dit impact op de bedrijfsvoering? Zo ja, wat voor 
impact kan dit hebben op een organisatie? In dit verslag wordt dit uitgebreid behandeld met 
behulp van voorbeelden en worden diverse uitgelichte punten van een bepaalde licentie. 
 
In de periode van begin tot eind januari is er een project gaande genaamd ASP (Analytische 
Server Projecten). Bij dit project moet men een onderwerp kiezen dat te maken heeft met de 
studie Systeem- en Netwerkbeheer. In dit geval zal er worden ingegaan op het hoe en wat met 
betrekking tot de Licenties. 
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2 Doel van het onderzoek 
2.1 Vraagstelling 
Bijna elk softwareproduct heeft tegenwoordig wel een licentie. Zeker de commerciële producten, 
maar ook gratis software wordt voorzien van een licentie om de makers te garanderen van een, 
volgens hen, correct gebruik van het product. 
 
Wat is het doel van de leverancier die met de licentie moet worden bereikt ? Wat kunnen de 
gevolgen zijn voor een organisatie na het accepteren van een licentie ? Zijn er belangrijke punten 
te noemen waar een organisatie zich van bewust moet zijn ? 

2.2 Onderzoek 
Om een antwoord op bovengestelde vragen te kunnen geven moeten er licenties met elkaar 
worden vergeleken. Om licenties goed met elkaar te kunnen vergelijken zal er een sjabloon 
worden opgesteld. Deze licentie bevat een selectie van de meest gebruikte artikelen die in de 
onderzochte licenties voorkomen. 
De behandelde licenties zijn onder te verdelen in verschillende types welke in dit rapport ziijn 
vermeld.  
 
De volgende taken moeten worden uitgevoerd om een duidelijk antwoord te kunnen krijgen op 
bovengestelde vragen. 

• Het samenstellen van een sjabloon. 
• Door het definiëren van verschillende types kunnen de licenties worden opgedeeld om 

het verschil te verduidelijken. 
• Er wordt een vergelijk gemaakt tussen de verschillende licenties en in een tabel 

weergegeven. In deze tabel worden de licenties tegenover het sjabloon gezet. 
• Eventuele belangrijke opvallende punten van een licentie worden verder uitgelicht. 
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3 Overeenkomsten in licenties 
Alvorens een onderzoek te beginnen is het belangrijk om te weten wat te onderzoeken en 
uiteraard wat hiervoor nodig is. Voor dit onderwerp zijn er verschillende licenties nodig om te 
kunnen vergelijken en op die manier een generiek sjabloon op te stellen. Er zijn zoveel licenties 
beschikbaar van veel verschillende softwareleveranciers dat er een keuze moet worden gemaakt 
welke voor dit onderzoek te gebruiken. In de volgende paragraaf wordt dit beschreven. 

3.1 Keuze 
Er is, vandaag de dag, erg veel software beschikbaar. Bijna elk pakket is voorzien van een 
licentie. Het is vrijwel onmogelijk om alle licenties met elkaar te vergelijken en daarom is een een 
selecte keuze gemaakt van een aantal licenties. Als uitgangspunt is er voornamelijk gekozen 
voor licenties van veelgebruikte recente besturingssystemen. Dit zijn Windows, Solaris, Linux en 
BSD. Deze keuze is gebaseerd op de statistieken van Netcraft (http://www.netcraft.com).  Dit is 
een website waarbij webservers worden gemonitord en een lijst genereren van de meest 
gebruikte operating systemen. Tevens is er gekozen om het besturingsysteem van Apple, 
MacOSX, ook mee te nemen in de vergelijking. 

3.2 Generiek sjabloon 
Er is onder andere bij de BSA en Microsoft nagevraagd of er een generiek sjabloon bestaat, en of 
deze mocht worden gebruikt voor dit onderzoek. Er werd verteld dat er geen generiek sjabloon 
bestaat voor alle licenties en dat elk bedrijf een eigen sjabloon hanteert die niet zomaar worden 
vrijgegeven. 
 
Uiteindelijk is besloten om zelf een sjabloon ontwikkeld door middel van verschillende licenties 
naast elkaar te leggen en de artikelen hier uit te halen. Deze artikelen vormen bij elkaar 1 
sjabloon.  

3.3 Generiek sjabloon gebruikersovereenkomst 
A Naamgeving van 

product 
Naam van het product waarop de licentieovereenkomst 
betrekking heeft. Meestal omschreven als titel, in de trant van 
Product XYZ, EULA – End user license agreement, 
Eindgebruikersovereenkomst. 

B Begripsomschrijvingen Algemene omschrijving van begrippen gebruikt binnen de 
EULA. Hierbij kan worden gedacht aan de omschrijving van 
bijvoorbeeld het begrip “COMPUTER” in het geval van een 
OEM (Original Equipment Manufacturer) licentie. Hier wordt 
ook beschreven wie/wat de “GEBRUIKER” en het “PRODUCT” 
is waar deze overeenkomst op van toepassing is.  

C Inleiding overeenkomst Tussen wie wordt de licentieovereenkomst afgesloten. Op welk 
product of producten is deze overeenkomst van toepassing. 
Wat te doen indien men niet akkoord gaat met de voorwaarden 
zoals omschreven in deze overeenkomst. 

D Distributie / modificatie Onder welke voorwaarden, indien van toepassing, mag de 
software worden gedistribueerd. Wat zijn de voorwaarden ten 
aanzien van het aanpassen van (onderdelen van) de software. 
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E (Reserve)kopieën Wanneer en wat voor kopie mag er door de gebruiker worden 

gemaakt. In hoeverre is de gebruiker beperkt in het maken van 
kopieen, dit omvat zowel de softwaredragers alsmede 
documentatie. Wat zijn de beperkingen die van toepassing zijn op 
kopieen. 

F Verlening van 
gebruikersrecht 

1. Onderscheid in verschillende licenties. Hierbij valt te denken 
aan educatieve licentie, evaluatie licentie of andere 
licentietypes. 

  
2. Overdraagbaarheid van Licentie. Waaraan moet men zicht 

houden bij het overdragen respectievelijk wederverkopen van 
een licentie. Zijn er beperkingen aan het gebruik van 
verschillende taalversies van het betreffendende 
softwarepakket. 

  
3. Gebruikersrecht. Algemene bepalingen van de rechten van 

de gebruiker, en fabrikant. Daarnaast worden de limitaties en 
voorwaarden aan gebruik hier gedefinieerd. Men kan hierbij 
denken aan een maximum aantal gebruikers op (een) 1 pc en 
dat bepaalde componenten niet mogen worden uitgewisseld.  

 
4. Wat is toegestaan met de software. Is de software, aldaarniet 

met broncode, vrijelijk aanpasbaar. Wat zijn de beperkingen 
die hiervoor gelden. 

 
G Automatische 

updates / downloads 
Welke updates worden er door de fabrikant aangeboden en op 
welke manier kan dit de overeenkomst beinvloeden. Wat zijn de 
gevolgen voor de overeenkomst van extra services die via 
automatische updates worden verstrekt? Denk hier bijvoorbeeld 
aan vernieuwende mediacomponenten, applets, etc. 

H Upgrades Wanneer een product als upgrade wordt gekenmerkt kan dit 
gevolgen hebben voor de overeenkomst. Wat zijn de eisen en 
consequenties voor het gebruik van de software (b.v. 
downgrades, upgrades of andere versies). 

I Garantie Op welk niveau wordt er garantie gegeven op de software en hoe 
lang is deze garantietermijn? Denk hierbij bijvoorbeeld aan fouten 
in de software. In hoeverre is de leverancier / fabrikant 
aansprakelijk in geval van (bedrijfs)schade? 

J Support Hierin beschrijft men de ondersteuning die wordt geboden bij het 
product. Hieronder valt mogelijkerwijs ook de electronische 
ondersteuning. 

K Copyright Beschrijving van de auteursrechtelijke bescherming van de 
software alsmede delen ervan. Hieronder kan men verstaan: 
afbeeldingen, foto’s en animaties. 

L Beëindiging van de 
licentieovereenkomst 

Onder welke omstandigheden kan de overeenkomt worden 
ontbonden. Wat moet er gebeuren in het geval van onbinding van 
de overeenkomst. 

M Verwijzing naar 
sublicenties 

Een licentie kan uit meerdere onderdelen bestaan met 
verwijzingen naar elkaar. 
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3.4 Licentietypen 
Om licenties met elkaar te kunnen vergelijken zijn deze opgedeeld in verschillende groepen. Zo 
hebben wij vier groepen gedefiniëerd waarin de licenties te verdelen zijn. De vier groepen kunnen 
als volgt worden gevisualiseerd: 
 
 

 

 
 
Dit type licentie kan worden herkend door de bescherming 
van het product. Er mag niets aan het product worden 
gewijzigd en als men dit wel doet kan de auteur juridische 
stappen ondernemen om diegene te vervolgen. 
 
Beschermend. De cirkel kan men zien als een soort muur. 

 
 

 

 
 
Een licentie voor een ontwikkelaar kan er anders uitzien dan 
het vorige type. In de licentie staat precies wat de 
ontwikkelaar wel en niet mag met de software. Denk hierbij 
aan het aanpassen en/of bekijken van de source-code. 
 
Ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft nog de ruimte om zich 
binnen de buitenste cirkel te ‘bewegen’. Hierin zou hij/zij de 
sourcecode aan mogen passen. Buiten die cirkel niet meer. 

 
 

 

 
 
Bij deze licentievorm worden de minste beperkingen 
opgelegd qua gebruik ervan. Men mag de software vrijelijk 
gebruiken en verspreiden wanneer nodig. Geen 
beperkingen. 
 
Vrij gebruik. Alle informatie binnen de cirkel mag zonder 
problemen legaal naar buiten worden gebracht. Denk hierbij 
aan het ontwikkelen van software waar de fabrikant van dit 
type licentie geen aanspraak op mag maken.  

 

 
      Product 

Type 3 

 
      Product 
 

  
  
  
  
  
  
  

SourceCode 

Type 2 

  
        Product 

      Type 1 
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Deze licentievorm verschilt enigszins van de vorige, omdat 
alle zelf ontwikkelde kennis teruggekoppeld moet (kunnen) 
worden naar de fabrikant die dit licentietype handhaaft. 
 
Terugkoppeling. Alle kennis verweven met behulp van de 
software binnen de cirkel mag worden gebruikt door de 
fabrikant die dit type licentie handhaaft. 

 
N.B. Evaluatieversies van software kunnen meerdere types bestrijken. 

4 Uitkomst onderzoek 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de uitkomst is van het onderzoek. In de eerste paragraaf 
worden er verschillende types gedefinieerd en elk type wordt toegelicht aan de hand van een 
afbeelding.  
Daarna worden, door middel van een tabel, verschillende licenties vergeleken met het sjabloon.  

4.1 De vergelijking 
 
Nadat het generiek sjabloon is samengesteld is in de onderstaande tabel aangegeven welke 
artikelen terug te vinden zijn in de betreffende licentie. In de tabel wordt tevens aangegeven om 
wat voor soort licentietype het gaat. De gebruikte licentietypes zijn eerder in dit document 
omschreven. 

 
      Product 

Type 4 
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Behalve de vergelijking zal er ook nog worden gekeken naar de specifieke licenties. Er zullen, 
indien van toepassing, bepaalde delen worden uitgelicht welke opmerkelijk zijn of een potentieel 
probleem zijn voor een organisatie. 
 

4.1.1 Solaris 
De SUN Solaris licentie bestaat uit drie onderdelen, te weten: 
 

1. Free Solaris Software License Agreement 
2. Binary Code License Agreement 
3. System Supplemental License Terms 

 
Deze licentie valt onder type 1 en kan dus een beschermende licentie worden genoemd. SUN wil 
met deze licentie afdekken dat men niet wijzigingen aan kan brengen in de software en toegang 
heeft tot de source-code. 
 
…you will indemnify and defend Sun and its licensors from any claims, including 
attorneys’ fees, which arise from relate to distribution or use of Developed Programs to 
the extend the claims arise from or relate to de development performed by you. 
 
Men moet Sun (kunnen) verdedigen in het geval dat men zich niet aan bovengenoemde punten 
houdt. 
 
 

4.1.2 GNU / GPL 
De GNU General Public License (GNU/GPL) licentie is voornamelijk bedoeld om software die 
gepubliceerd is onder deze licentie te beschermen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan iets aan te 
passen en het vervolgens (commercieel) te verkopen. Daarnaast kan het lastig zijn om 
commerciële producten/toevoegingen te leveren voor software geleverd onder de GNU/GPL 
licentie. Men moet erg oppassen dat men geen gebruik maakt van componenten, scripts of 
broncode die valt onder de GNU/GPL licentie waardoor deze niet meer als commercieel product 
te gebruiken is. 
Daarentegen legt de GNU/GPL licentie geen beperkingen op wat betreft toepassing van software. 
Zo zijn er geen beperkingen aan het maximale aantal gebruikers of computers. 
 
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope.  The act of running the Program is not restricted. 
 
De licentie legt geen beperkingen op in het gebruik van de software. 
 
 
You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains 
or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge 
to all third parties under the terms of this License. 
 
Software gebaseerd op of afgeleid van broncode of een component wat is geleverd onder de 
GNU/GPL licentie overerft automatisch deze rechten. 
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4.1.3 Windows XP & 2000 
De geselecteerde Microsoft licenties vallen onder type 1 en zijn beschermend voor het gebruik 
van de betreffende Microsoft producten. De licenties zijn strikt opgesteld. 
 
Reservation of Rights. Microsoft reserves all rights not expressly granted to you in this EULA. 
 
Microsoft laat in zijn licentieovereenkomsten niets aan het toeval over. Alles wat niet staat 
beschreven in EULA mag eventueel niet. Microsoft behoud zich het recht om betreffende acties 
niet goed te keuren. 
 
CONSENT TO USE OF DATA. You agree that Microsoft and its affiliates may collect and use 
technical information you provide as a part of support services related to the Product. Microsoft 
agrees not to use this information in a form that personally identifies you 
 
De term ‘technical information’ in de Nederlandse licentie ook wel ‘technische informatie’ genoemd staat 
nergens omschreven en is toch een belangrijk woord in deze zin.  
Microsoft wil dat zij informatie van computers van eindgebruikers kunnen verzamelen om zo hun producten 
te verbeteren. Maar wat valt er nu onder die term ‘technical information’? Een zoektocht op het internet 
leert het volgende;  
‘technical information’ wordt gebruikt voor de aanduiding van gegevens of eigenschappen van dingen. Zo 
kan dat bijvoorbeeld de afmetingen van een doos zijn. Ook de snelheid van een datalijn worden hieronder 
verstaan. 
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5 Consequenties van de licentie 
Licentieovereenkomsten kunnen beperkend zijn. Er kan volledig in beschreven staan wat en wat 
er niet met een product mag. Niet alleen het gebruik van de software wordt beperkt, maar ook de 
distributie en kopieermogelijkheden. 
In deze paragraaf zullen de eerdergenoemde licenties worden besproken en zal er kort worden 
aangegeven wat eventuele gevolgen kunnen zijn wanneer deze wordt gebruikt binnen 
bijvoorbeeld een datacenter. 
 
Microsoft Windows XP & 2000 server 
De bekeken licenties van Microsoft zijn veelal strak en beschrijven duidelijk welke licenties 
wanneer benodigd zijn. Het is dan ook zaak voor de gebruiker of beheerder een overzicht bij te 
houden van welke licenties men in gebruik heeft. Het gebruik van de software is daarnaast strikt. 
Beperkingen kunnen ook naderhand, indien nog niet beschreven in de licentie, worden opgelegd. 
 
GNU/GPL 
Aan het gebruik van software uitgebracht onder de GNU/GPL licentie, bijvoorbeeld Linux, worden 
geen beperkingen opgelegd. Echter aan modificatie en distributie zijn voorwaarden verbonden. 
Software ontwikkelaars en systeembeheerder moeten wel rekening houden met aanpassingen 
die worden gemaakt aan de componenten en scripts meegeleverd met het systeem. Wijziging 
aan de originele distributie dienen na aanpassingen weer openbaar gemaakt te worden. 
 
Solaris 
De licentie die wordt gebruikt bij Solaris zorgt voor het afdekken van de software. Als men zich 
niet aan bepaalde eisen van de licentie houdt dan wordt de licentie als een evaluatie versie 
beschouwd. Dit houdt in dat de software na 60 dagen moet worden vernietigd (evaluatieperiode 
van 60 dagen). 
 
BSD 
Het gebruik van software gepubliceerd onder de BSD licentie is volledig vrij. Ook aanpassingen 
en toevoegingen alsmede commerciële exploitatie worden niet geblokkeerd door deze 
licentieovereenkomst. 
 
Apple 
De Apple licentie is strak en bied weinig ruimte voor discussie. De licentie legt de gebruiker 
weinig beperkingen op, al behoud Apple zich wel het recht deze beperkingen later nog te kunnen 
opleggen. 
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6 Conclusie 
De conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat gebruikers van software (vooral 
datacenters) zich goed bewust moeten zijn van de consequenties voor een organisatie.  
Uit het onderzoek blijkt dat een leverancier belang kan hebben bij een bepaalde licentie, wat 
nadelig kan zijn voor de gebruikers.  
 
Wat betreft de juridische aspecten zijn er geen specifieke punten gevonden waar de licentie van 
afwijkt.  Over het algemeen zijn de licenties goed te spiegelen aan het sjabloon. Er zijn veel 
overeenkomsten tussen verschillende licenties, wat is terug te zien in het sjabloon. De gebruiker 
moet zich bewust zijn van de consequenties die op kunnen treden als de licentie wordt 
overschreden. 
 
Een aanbeveling kan zijn om een bepaald persoon binnen een organisatie als centraal 
aanspreekpunt in te zetten. Deze heeft dan een goed overzicht over het gebruik van het aantal 
licenties en de inhoud van de overeenkomsten. 
 
 
 

7 Bijlagen 
- Poster 
- Licentieovereenkomsten 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2, June 1991 

 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  
USA 
 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not 
allowed. 
 

Preamble 
 
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.  By contrast, the 
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make 
sure the software is free for all its users.  This General Public License applies to most of the Free Software 
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.  (Some other Free Software 
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.)  You can apply it to your 
programs, too. 
 
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if 
you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces 
of it in new free programs; and that you know you can do these things. 
 
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to 
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the 
software, or if you modify it. 
 
  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients 
all the rights that you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  And you must 
show them these terms so they know their rights. 
 
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you 
legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 
 
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no 
warranty for this free software.  If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients 
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors' reputations. 
 
  Finally, any free program is threatened constantly by software patents.  We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.  To 
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 
 
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 
 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

 
  0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder 
saying it may be distributed under the terms of this General Public License.  The "Program", below, refers to any 
such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, 
either verbatim or with modifications and/or translated into another language.  (Hereinafter, translation is included 
without limitation in the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you". 
 
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its 
scope.  The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its 
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). 
Whether that is true depends on what the Program does. 
 
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, 
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and 
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disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 
give any other recipients of the Program a copy of this License 
along with the Program. 
 
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty 
protection in exchange for a fee. 
 
  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the 
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you 
also meet all of these conditions: 
 
    a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of 
any change. 
 
    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the 
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this 
License. 
 
    c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an 
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
    a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view 
a copy of this License.  (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an 
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) 
 
These requirements apply to the modified work as a whole.  If identifiable sections of that work are not derived from 
the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, 
and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.  But when you distribute 
the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other 
licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, 
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. 
 
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based 
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of 
this License. 
 
  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 
 
    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, 
 
    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more 
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or, 
 
    c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code.  (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or 
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) 
 
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  For an executable 
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.  However, as a special 
exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, 
and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 
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If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then 
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, 
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 
 
  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this 
License.  Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically 
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 
 
  5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.  However, nothing else grants you 
permission to modify or distribute the Program or its derivative works.  These actions are prohibited by law if you do 
not accept this License.  Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), 
you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it. 
 
  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically 
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and 
conditions.  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 
 
  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited 
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict 
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.  For 
example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program. 
 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the 
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 
 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest 
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software 
distribution system, which is implemented by public license practices.  Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through 
any other system and a licensee cannot impose that choice. 
 
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 
 
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit 
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this 
License. 
 
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from 
time to time.  Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address 
new problems or concerns. 
 
Each version is given a distinguishing version number.  If the Program specifies a version number of this License 
which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that 
version or of any later version published by the Free Software Foundation.  If the Program does not specify a 
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 
 
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are 
different, write to the author to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our decision will be 
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guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

 
NO WARRANTY 

 
  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN 
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,REPAIR 
OR CORRECTION. 
 
  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO 
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 

END OF TERMS AND CONDITIONS 
 

How to Apply These Terms to Your New Programs 
 

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to 
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. 
 
  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest to attach them to the start of each source file to 
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a 
pointer to where the full notice is found. 
 
    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 
    Copyright (C) <year>  <name of author> 
 
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later 
version. 
 
    This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General 
Public License for more details. 
 
    You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the 
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA 
 
 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
 
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: 
 
    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain 
conditions; type `show c' for details. 
 
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public 
License.  Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could 
even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. 
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You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright 
disclaimer" for the program, if necessary.  Here is a sample; alter the names: 
 
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at 
compilers) written by James Hacker. 
 
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 
  Ty Coon, President of Vice 
 
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.  If your program 
is a subroutine library, you may 
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library.  If this is what you want to do, use 
the GNU Library General Public License instead of this License. 



 
Roeland en Marco, Licenties onder de loep, 29 januari 2004, Pagina 21 

 

APPLE COMPUTER, INC.  
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST  

LICENTIE VOOR GEBRUIK OP ÉÉN COMPUTER  

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIE") AANDACHTIG DOOR VOORDAT U 
DE PROGRAMMATUUR IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DEZE PROGRAMMATUUR IN GEBRUIK TE 
NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U DE 
PROGRAMMATUUR ELEKTRONISCH BENADERT, KUNT U ZICH AKKOORD VERKLAREN MET DE 
VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE DOOR OP DE KNOP "JA/AKKOORD" TE KLIKKEN. INDIEN U 
HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE APPLE 
PROGRAMMATUUR TE RETOURNEREN AAN DE PLAATS WAAR U DEZE HEBT AANGESCHAFT, 
WAARNA HET AANKOOPBEDRAG AAN U ZAL WORDEN TERUGBETAALD. INDIEN U DE 
PROGRAMMATUUR ELEKTRONISCH HEBT BENADERD, DIENT U OP DE KNOP "NEE/NIET 
AKKOORD" TE KLIKKEN.  

BELANGRIJKE OPMERKING: in zoverre deze programmatuur kan worden gebruikt voor de 
reproductie van materiaal, wordt deze licentie u uitsluitend verstrekt voor de reproductie van 
materiaal waarvoor u beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren.  

1. Algemeen. De programmatuur, documentatie en fonts bij deze licentie, hetzij op schijf, in "read only"-
geheugen of op enig ander medium of in enig andere vorm (gezamenlijk de "Apple programmatuur" 
genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Computer, Inc. ("Apple"), uitsluitend 
voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie, en Apple behoudt zich alle rechten voor die niet 
uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de 
intellectuele-eigendomsrechten van Apple en Apple's licentiegevers met betrekking tot de Apple 
programmatuur en omvatten geen andere rechten. De media welke de Apple programmatuur bevatten zijn 
uw eigendom, doch Apple en/of Apple's licentiegever(s) behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de 
Apple programmatuur. Uw rechten ingevolge deze licentie gelden eveneens voor alle upgrades van de 
programmatuur die de oorspronkelijke Apple programmatuur vervangen dan wel hierop een aanvulling 
vormen, tenzi j de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat.  

2. Toegestaan gebruik en beperkingen. Krachtens deze licentie is het u toegestaan om één enkel 
exemplaar van de Apple programmatuur op één enkele computer te installeren en te gebruiken. Het is u niet 
toegestaan de Apple programmatuur op meer dan één computer tegelijk te installeren en/of te gebruiken of 
de Apple programmatuur beschikbaar te stellen via een netwerk zodat deze op meerdere computers kan 
worden gebruikt. Het is u toegestaan één kopie te maken van de Apple programmatuur in een voor machine 
leesbare vorm, uitsluitend voor back-up doeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige 
auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel 
zijn vermeld, overneemt. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat expliciet is toegestaan krachtens 
deze licentie of door de toepasselijke wetgeving, is het u niet toegestaan de Apple programmatuur geheel of 
gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, aa n reverse engineering te onderwerpen of te disassembleren, 
aan te passen of van de Apple programmatuur of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren. DE 
APPLE PROGRAMMATUUR IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE 
INSTALLATIES, DE BESTURING VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, 
LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN 
LEVENSFUNCTIES OF ANDERE APPARATUUR WAAR PROBLEMEN MET HET GEBRUIK VAN DE 
APPLE PROGRAMMATUUR KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE 
SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU.  

3. Overdracht. Het is u niet toegestaan de Apple programmatuur te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in 
gebruik te (doen) geven of in sublicentie te geven. Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met 
betrekking tot de Apple programmatuur ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op 
voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op de gehele Apple programmatuur, inclusief alle 
onderdelen, originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën 
van de Apple programmatuur, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, 
behoudt en (c) de derde die de Apple programmatuur ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en 
zich ermee akkoord verklaart. NFR-kopieën/niet voor wederverkoop bestemde kopieën: ongeacht de 
overige bepalingen van deze licentie mag Apple programmatuur die door Apple is aangemerkt als bestemd 
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voor promotiedoeleinden en/of die door Apple met dit doel aan u is verstre kt, uitsluitend worden gebruikt 
voor demonstratie-, test- en evaluatiedoeleinden. Het is u niet toegestaan dergelijke programmatuur aan 
derden door te verkopen of over te dragen.  

4. Beëindiging. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie 
vervallen automatisch, zonder aankondiging van Apple, als u niet voldoet aan een of meer van de 
voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de 
Apple programmatuur te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple programmatuur die 
in uw bezit zijn, te vernietigen.  

5. Beperkte garantie op media. Apple garandeert dat de media welke de Apple programmatuur bevatten 
bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen na de oorspronkelijke datum van 
aankoop in de detailhandel, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. U kunt krachtens deze paragraaf 
uitsluitend aanspraak maken, naar keuze van Apple, op terugbetaling van de aankoopprijs van het product 
dat de Apple programmatuur bevat of op vervanging van de Apple programmatuur, mits deze vergezeld van 
een kopie van het bewijs van aankoop aan Apple of een door Apple geautoriseerde vertegenwoordiger 
wordt geretourneerd. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE OP DE MEDIA, 
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, 
VOLDOENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT EEN 
PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE DATUM VAN AANKOOP IN DE 
DETAILHANDEL. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN 
IMPLICIETE GARANTI E NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING VOOR 
U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. DE HIER BESCHREVEN BEPERKTE GARANTIE IS DE 
ENIGE GARANTIE DIE AAN U WORDT GEBODEN EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE 
GARANTIES DIE MOGELIJK DOOR DOCUMENTATIE OF VERPAKKING WORDEN GEBODEN. DEZE 
BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN. BOVENDIEN KUNNEN 
AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED NOG ANDERE RECHTEN GELDEN.  

6. Geen garantie. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN DE APPLE 
PROGRAMMATUUR UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO 
VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT. MET 
UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA DIE HIERVOOR IS BESCHREVEN EN 
VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE APPLE 
PROGRAMMATUUR "IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT" (OP 
"AS IS"-BASIS), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD EN APPLE EN 
APPLE'S LICENTIEGEVER(S) (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 6 EN 7 HIERNA 
GEZAMENLIJK TE NOEMEN "APPLE") SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, 
EXPLICIET EN IMPLICIET DANWEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UIT, DAARONDER 
BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, 
VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, 
ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN MET 
BETREKKING TOT DE APP LE PROGRAMMATUUR. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN 
VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN DE APPLE PROGRAMMATUUR EN GARANDEERT NIET DAT 
DE FUNCTIES WELKE IN DE APPLE PROGRAMMATUUR ZIJN VERVAT AAN UW EISEN ZULLEN 
VOLDOEN OF DAT MET DE APPLE PROGRAMMATUUR ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL 
KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT GEBREKEN IN DE APPLE PROGRAMMATUUR ZULLEN 
WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF 
KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE 
VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHT DE APPLE PROGRAMMATUUR 
GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, 
HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING 
VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE 
CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN 
BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.  

7. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DAT NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL APPLE IN 
GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI 
BIJZONDER, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE 
BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING 
VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER 
COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF 
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ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE APPLE PROGRAMMATUUR, DOOR WELKE OORZAAK OOK, 
ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, 
ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE 
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INDIRECTE OF 
GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET 
VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal Apple's totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd 
waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig 
dollar ($50,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde 
verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.  

8. Bepaling betreffende de Amerikaanse exportwetten. Het is u niet toegestaan de Apple programmatuur 
te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de 
wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de Apple programmatuur hebt verkregen. 
In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de Apple programmatuur te exporteren of 
te herexporteren (a) naar (een staatsburger of ingezetene van) een land waarvoor door de Verenigde Staten 
een embargo is ingesteld (op dit moment Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Sudan en Syrië) of (b) naar 
enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van "Specially 
Designated Nationals" of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde "Denied Person's 
List" of "Entity List". Door de Apple programmatuur te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in, onder 
controle staat van of staatsburger of ingezetene bent van een derg elijk land of op een van de 
bovengenoemde lijsten voorkomt.  

9. Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. De Apple programmatuur en de bijbehorende 
documentatie zijn "Commercial Items", zoals omschreven in 48 C.F.R. €2.101, en bestaan uit "Commercial 
Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation", zoals beschreven in 48 C.F.R. 
€12.212 of 48 C.F.R. €227.7202, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 
C.F.R. €12.212 of 48 C.F.R. €227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van 
toepassing is, worden de "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software 
Documentation" aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als "Commercial Items" in 
licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform 
de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de 
auteursrechten van de Verenigde Staten.  

10. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze licentie is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de 
wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zoals deze gelden voor overeenkomsten die worden 
afgesloten en volledig worden afgewikkeld in de staat Californië, tussen inwoners van Californië. Deze 
licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 
verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet 
uitgesloten. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een 
bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van 
deze licentie onverkort van kracht blijven.  

11. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen 
met betrekking tot het gebruik van de Apple programmatuur waarop hierbij een licentie wordt verleend en 
gaat uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of 
wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voorzover deze zijn opgesteld in schriftelijke 
vorm en zijn ondertekend door Apple. Vertalingen van deze licentie zijn gemaakt ten behoeve van 
plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de 
Engelse versie van deze licentie.  

12. MPEG-2-bepaling. In zoverre de Apple programmatuur MPEG-2-functionaliteit bevat, geldt de volgende 
bepaling: ELK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, MET UITZONDERING VAN HET GEBRUIK DOOR 
CONSUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE DOELEINDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-
STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR VOORBESPEELDE MEDIA, IS 
UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE ONDER DE 
VAN TOEPASSING ZIJNDE PATENTEN IN DE MPEG 2 PATENT PORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS 
VERKRIJGBAAR VIA MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, 
VERENIGDE STATEN.  
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Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition 
 
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST 
 
BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Deze Gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is 
een overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Microsoft Corporation met betrekking 
tot het hierboven aangeduide Microsoft-softwareproduct, dat bestaat uit computersoftware en dat eventueel 
bijbehorende media, gedrukte materialen, "online" of elektronische documentatie en Internetservices bevat 
("Product"). Een aanvulling op of addendum bij deze Overeenkomst kan met het Product zijn meegeleverd. 
DOOR HET PRODUCT TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, STEMT U 
ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U HIER 
NIET MEE WILT INSTEMMEN, DIENT U HET PRODUCT NIET TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN 
EN DIENT U HET TE RETOURNEREN NAAR DE PLAATS WAAR U DIT HEBT VERKREGEN, TEGEN 
RESTITUTIE VAN DE VOLLEDIGE LICENTIEVERGOEDING. 
 
1. VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT. Microsoft verleent u de volgende rechten, mits u alle 
voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst naleeft: 
* Installatie en gebruik. U mag één exemplaar van het Product installeren, gebruiken, weergeven en 
uitvoeren of toegang verkrijgen tot het Product op één computer, zoals een werkstation, terminal of ander 
apparaat ("Werkstationcomputer"). Het Product mag op enig moment niet worden gebruikt door meer dan 
een (1) processor tegelijk op één Werkstationcomputer. U mag maximaal vijf (5) computers of andere 
elektronische apparaten (elk een "Apparaat") toestaan verbinding te verkrijgen met de Werkstationcomputer 
om de services van het Product te gebruiken uitsluitend voor bestands- en afdrukservices, 
internetinformatieservices en externe toegang (met inbegrip van het gemeenschappelijk gebruik van een 
verbinding en telefonieservices). Onder dat maximumaantal van vijf worden ook begrepen eventuele 
indirecte verbindingen die tot stand zijn gebracht via "multiplexing"-software of andere software of hardware 
waarin verbindingen bij elkaar worden gebracht of geaggregeerd. Tenzij voor zover toegestaan door de 
hierboven beschreven voorzieningen van NetMeeting en Hulp op afstand, mag u het Product niet gebruiken 
om enig Apparaat toe te staan andere op de Werkstationcomputer geïnstalleerde uitvoerbare software te 
gebruiken, daartoe toegang te verkrijgen, weer te geven of uit te voeren, noch mag u toestaan dat enig 
Apparaat gebruikmaakt van of toegang verkrijgt tot het Product of de gebruikersinterface van het Product (of 
dit weergeeft of uitvoert), tenzij het Apparaat een afzonderlijke licentie voor het Product heeft.  
* Verplichte activering. De gebruiksrechten die krachtens deze Overeenkomst worden verleend, zijn beperkt 
tot de eerste dertig (30) dagen na de eerste installatie van het Product, tenzij u informatie die nodig is om uw 
gelicentieerde exemplaar te activeren verschaft op de wijze die tijdens de installatieprocedure van het 
Product wordt uiteengezet. U kunt het Product via het Internet of telefonisch activeren; hier kunnen 
telefoongesprekskosten mee gemoeid zijn. Het is ook mogelijk dat u het Product opnieuw moet activeren als 
u andere hardware voor de computer gaat gebruiken of als u het Product verandert. Dit Product bevat 
technologische maatregelen die zijn genomen om ongeoorloofd of illegaal gebruik van het Product tegen te 
gaan. U stemt ermee in dat wij dergelijke maatregelen mogen nemen.  
* Opslag/netwerkgebruik. U mag tevens een kopie van het Product opslaan of installeren op een 
opslagapparaat, zoals een netwerkserver, dat uitsluitend wordt gebruikt om het Product te installeren of uit 
te voeren op uw andere Werkstationcomputers via een intern netwerk; u dient echter een aanvullende 
licentie te verkrijgen voor en toe te wijzen aan iedere afzonderlijke Werkstationcomputer waarop of van 
welke het Product is geïnstalleerd, wordt gebruikt, weergegeven of uitgevoerd of waarvan toegang wordt 
verkregen tot het Product . Een licentie voor het Product mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op 
verschillende Werkstationcomputers worden gebruikt. 
* Voorbehoud van rechten. Microsoft behoudt zich alle rechten voor die in deze Overeenkomst niet 
uitdrukkelijk aan u zijn verleend. 
 
2. UPGRADES. Als u een Product wilt gebruiken dat wordt aangeduid als een upgrade, moet u eerst in het 
bezit zijn van een geldige licentie voor het product waarop de upgrade gebaseerd is. Na de upgrade mag u 
niet meer gebruikmaken van het product waarop de upgrade gebaseerd is. 
 
3. AANVULLENDE SOFTWARE/SERVICES. Deze Overeenkomst is van toepassing op updates, 
aanvullingen, toegevoegde onderdelen of Internet-servicesonderdelen van het Product dat Microsoft aan u 
kan verstrekken of ter beschikking stellen na de datum waarop u het eerste exemplaar van het Product hebt 
verkregen, tenzij wij bij de update, aanvulling, toegevoegd onderdeel of Internet- serviceonderdeel andere 
bepalingen verstrekken. Microsoft behoudt zich het recht voor elke aan u geleverde of door gebruik van het 
Product ter beschikking gestelde Internetservice te beëindigen. Aan deze Overeenkomst kunt u geen 
rechten ontlenen op het gebruik van de Windows Media Format Software Development Kit (WMFSDK)- 
onderdelen in het Product om een softwaretoepassing te ontwikkelen die gebruikmaakt van Windows 



 
Roeland en Marco, Licenties onder de loep, 29 januari 2004, Pagina 25 

 

Media- technologie. Indien u WMFSDK wilt gebruiken om een dergelijke toepassing te ontwikkelen, gaat u 
naar http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/s dk/wmsdk.asp, accepteert u een 
afzonderlijke licentie voor WMFSDK, downloadt u de desbetreffende WMFSDK en installeert u deze op uw 
systeem.  
 
4. OVERDRACHT—Intern. U mag het Product naar een andere Werkstationcomputer overbrengen. Na de 
overdracht moet u het Product volledig van de vorige Werkstationcomputer verwijderen. Overdracht aan 
derden. De eerste gebruiker van het Product mag het Product eenmalig aan een andere eindgebruiker 
overdragen. De overdracht dient alle onderdelen, media, gedrukte materialen, deze Overeenkomst en, 
indien van toepassing, het Certificaat van Echtheid te omvatten. De overdracht mag niet indirect 
plaatsvinden, bij wijze van consignatie. Vóór de overdracht dient de eindgebruiker die het overgedragen 
Product in ontvangst neemt in te stemmen met alle bepalingen in de Overeenkomst. Geen verhuur. U mag 
het Product niet verhuren, in lease geven of uitlenen aan derden noch commerciële hostingservices 
verlenen met gebruik van het Product.  
 
5. BEPERKING OP REVERSE-ENGINEERING, DECOMPILATIE EN DISASSEMBLEREN. U mag het 
Product niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren, tenzij en voorzover 
dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht.  
6. BEËINDIGING. Onverminderd alle overige rechten mag Microsoft deze Overeenkomst beëindigen indien 
u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft. In dat geval dient u alle exemplaren 
van het Product en alle onderdelen ervan te vernietigen. 
  
7. BESCHRIJVING VAN OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN.  
* Voorzieningen NetMeeting en Hulp op afstand. Het Product bevat NetMeeting- en Hulp op afstand-
technologie waarmee het Product of andere toepassingen die op de Werkstationcomputer geïnstalleerd zijn, 
op afstand tussen twee of meer computers kan worden gebruikt, ook als het Product of de toepassing 
slechts op één Werkstationcomputer is geïnstalleerd. U mag NetMeeting en Hulp op afstand in combinatie 
met alle Microsoft- producten gebruiken; voor het gebruik van deze technologieën in combinatie met 
bepaalde Microsoft- producten kan echter op een aanvullende licentie vereist zijn. Voor producten van 
Microsoft en andere fabrikanten moet u de gebruiksrechtovereenkomst bij het desbetreffende product 
raadplegen of contact opnemen met de desbetreffende licentiegever om vast te stellen of het gebruik van 
NetMeeting en Hulp op afstand is toegestaan zonder aanvullende licentie. 
* Toestemming voor gebruik van gegevens. U stemt ermee in dat Microsoft en haar geaffilieerde bedrijven 
technische informatie die op welke manier dan ook wordt verzameld als onderdeel van de (eventueel) aan u 
geleverde productondersteuning met betrekking tot het Product mogen verzamelen en gebruiken. Microsoft 
mag deze informatie uitsluitend gebruiken om onze producten te verbeteren of om aangepaste services of 
technologieën aan u te verlenen. Microsoft mag deze informatie aan anderen vrijgeven, maar niet zodanig 
dat uw identiteit eruit blijkt. * Internet gaming-/update-voorzieningen. Indien u ervoor kiest de Internet 
gaming- of update-voorzieningen in het Product te gebruiken, moet u bepaalde informatie over het 
computersysteem, de hardware en software gebruiken om de voorzieningen te implementeren. Door deze 
voorzieningen te gebruiken, geeft u Microsoft of haar aangewezen agent expliciet toestemming toegang te 
verkrijgen tot en gebruik te maken van de noodzakelijke informatie voor Internet gaming- en/of update-
doeleinden. Microsoft mag deze informatie uitsluitend gebruiken om onze producten te verbeteren of om 
aangepaste services of technologieën aan u te verlenen. Microsoft mag deze informatie aan anderen 
vrijgeven, maar niet zodanig dat uw identiteit eruit blijkt.  
* Internet-serviceonderdelen. Het Product bevat onderdelen waarmee het gebruik van bepaalde 
Internetservices mogelijk wordt gemaakt. U erkent en stemt ermee in dat Microsoft automatisch de versie 
van het Product en/of de onderdelen die u gebruikt mag controleren en upgrades of fixes voor het Product 
mag leveren die automatisch naar uw Werkstationcomputer worden gedownload.  
* Beveiligingsupdates. U stemt ermee in dat Microsoft, teneinde de integriteit van inhoud en software die 
wordt beschermd door beveiligingsmaatregelen (Beveiligde Inhoud), te beschermen, beveiligingsupdates 
voor het Product levert die automatisch op uw computer worden gedownload. Deze beveiligingsupdates 
kunnen ervoor zorgen dat u Beveiligde Inhoud niet meer kunt kopiëren en-of afspelen en andere software 
op uw computer niet meer kunt gebruiken. Indien wij een dergelijke update leveren, zullen wij redelijke 
inspanningen verrichten om deze door middel van mededelingen op een website nader toe te lichten. 
Microsoft zal geen persoonlijk identificeerbare informatie of andere informatie van uw computer halen door 
dergelijke Beveiligingsupdates te downloaden. 
 
8. NIET VOOR VERKOOP BESTEMDE SOFTWARE.  
Producten die zijn aangeduid als "Niet Voor Verkoop" of "NVV" mogen uitsluitend worden verkocht, 
overgedragen of gebruikt voor demonstratie-, test- of evaluatiedoeleinden. 
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9. ONDERWIJSUITGAVE (ACADEMIC EDITION). Indien dit Product wordt aangemerkt als 
"Onderwijsuitgave" ("Academic Edition" of "AE"), dient u een "Bevoegd Onderwijsgebruiker" te zijn om deze 
te mogen gebruiken. Als u wilt weten of u kwalificeert als een Bevoegd Onderwijsgebruiker, kunt u contact 
opnemen met Microsoft Sales Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399/Verenigde 
Staten van Amerika of met de Microsoft-vestiging in uw eigen land. 
 
10. EXPORTBEPERKINGEN.  
U erkent dat het Product van Amerikaanse herkomst is en onder Amerikaanse exportwetgeving valt. U stemt 
ermee in alle toepasselijke internationale en nationale wetten betreffende het Product na te leven, met 
inbegrip van de voorschriften van het Amerikaanse Bureau of Export Administration (BEA), alsmede de 
beperkingen betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemmingsland die door de exportautoriteiten 
van de Verenigde Staten van Amerika en overige exportautoriteiten zijn uitgevaardigd. Zie 
<http://www.microsoft.com/exporting/> voor meer informatie. 
 
11. BEPERKING VAN GARANTIE. De onderstaande Beperkte Garantie is de enige uitdrukkelijke garantie 
die aan u wordt verleend en komt in de plaats van eventuele andere uitdrukkelijke garanties die zijn 
verleend door middel van enige documentatie of verpakking of andere communicatiemiddelen. Met 
uitzondering van de Beperkte Garantie en voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht verstrekken Microsoft en haar leveranciers het Product en alle (eventuele) productondersteuning IN 
ZIJN HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN; bovendien wijzen zij hierbij alle overige 
garanties en bepalingen van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk bepaald zijn, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, enige (eventuele) impliciete of wettelijk bepaalde garanties, verplichtingen of 
bepalingen met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of 
beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid 
van virussen en afwezigheid van nalatigheid, alle met betrekking tot het Product, en het leveren of niet 
leveren van productondersteuning of andere services, informatie, software en bijbehorende inhoud via het 
Product of anderszins als gevolg van het gebruik van het Product. EVENMIN VOOR ZOVER MAXIMAAL 
TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, 
ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE 
BESCHRIJVING OF NIET-INBREUKMAKENDHEID KUNT ONTLENEN MET BETREKKING TOT HET 
PRODUCT. 
 
12. BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE. 
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT KUNNEN 
MICROSOFT OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD 
VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE 
BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING OF HET 
VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, 
PERSOONLIJK LETSEL, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHIETEN BIJ HET NAKOMEN VAN 
VERPLICHTINGEN (WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT 
GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG), NALATIGHEID OF ENIG ANDER 
GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND 
HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT, OF DOOR HET 
VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN PRODUCTONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES, 
INFORMATIE, SOFTWARE EN BIJBEHORENDE INHOUD DOOR MIDDEL VAN HET PRODUCT OF 
ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF ANDERSINZS 
VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL 
DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN 
NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET- NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET- 
NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR MICROSOFT OF ENIGE LEVERANCIER, OOK INDIEN 
MICROSOFT OF EEN LEVERANCIER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DERGELIJKE SCHADE.  
 
13. KOPPELINGEN NAAR DE SITES VAN DERDEN. U mag door middel van het Product een koppeling 
maken naar de sites van derden. De sites van derden vallen niet onder de controle van Microsoft en 
Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden, voor de koppelingen op de sites 
van derden of voor de wijzigingen of updates van sites van derden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor 
webcasting of voor enige andere vorm van transmissie die u van een site van derden ontvangt. Microsoft 
biedt u deze koppelingen naar sites van derden uitsluitend als service aan u, en het opnemen van een 
koppeling op de site impliceert niet een goedkeuring door Microsoft van de site van de derde partij.  
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14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN. Niettegenstaande enige 
schade die u mogelijk lijdt om welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle hiervoor en 
in de Beperkte Garantie genoemde schade en alle directe of algemene schade), bedraagt de volledige 
aansprakelijkheid van Microsoft en haar leveranciers krachtens enige bepaling van deze Overeenkomst en 
uw enige verhaalsmogelijkheid voor alle voornoemde schade (behoudens eventuele restitutie of vervanging 
door Microsoft op basis van de Beperkte Garantie) maximaal het daadwerkelijk door u betaalde bedrag voor 
het (de) product(en) of 5,00 dollar (VS), indien dit hoger is. De voornoemde beperkingen, uitsluitingen en 
afwijzingen (inclusief Artikel 11en 12 en zoals vermeld in de Beperkte Garantie) zijn van toepassing voor 
zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, ook als enige verhaalsmogelijkheid niet 
toereikend is. 
 
15. TOEPASSELIJK RECHT. Indien u dit Product in de Verenigde Staten hebt verkregen, wordt deze 
Overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington. Indien dit Product buiten de Verenigde 
Staten is verkregen, kan lokaal recht van toepassing zijn.  
 
16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele addenda en/of 
amendementen op deze Overeenkomst die bij het Product zijn geleverd) vormt de volledige overeenkomst 
tussen u en Microsoft met betrekking tot het Product en eventuele productondersteuning en deze vervangt 
alle voorgaande of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en verklaringen met 
betrekking tot het Product of enig ander onderwerp dat door deze Overeenkomst wordt gedekt. Voor zover 
de bepalingen van enig beleid of programma van Microsoft met betrekking tot productondersteuning in 
tegenspraak is met de bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze 
Overeenkomst. 
 
17. Het Product wordt beschermd door auteursrechtwetten en - verdragen alsmede door andere wetten en 
verdragen betreffende intellectuele eigendom. De eigendom van, het auteursrecht op en de overige rechten 
met betrekking tot intellectuele eigendom in het Product berusten bij Microsoft of haar leveranciers. Het 
Product wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 
 
VOOR DE BEPERKTE GARANTIES EN SPECIALE BEPALINGEN DIE OP UW RECHTSGEBIED VAN 
TOEPASSING ZIJN, VERWIJZEN WE U NAAR DE GARANTIEFOLDER DIE BIJ DIT PAKKET IS 
INGESLOTEN OF DIE IS VERSTREKT BIJ DE GEDRUKTE MATERIALEN VAN HET 
SOFTWAREPRODUCT. 
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END-USER LICENSE AGREEMENT SERVER LICENSE FOR MICROSOFT WINDOWS 2000 SERVER 
PRODUCTS 
 
 
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement 
between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software 
product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed 
materials, and "online" or electronic documentation ("Product"). An amendment or addendum to this EULA 
may accompany the Product. YOU AGREE TO BE BOUNDBY THE TERMS OF THIS EULA BY 
INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. IFYOU DO NOT AGREE, DO NOT 
INSTALL OR USE THEPRODUCT; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OFPURCHASE FOR A FULL 
REFUND. 
 
The Product may contain the following software:  
*"Server Software" provides services or functionality on your server (your computers capable of running the 
Server Software are "Servers"); 
*"Client Software" allows an electronic device ("Device") to access or utilize the Server Software. 
 
1. GRANT OF LICENSE. Microsoft grants you the following rights provided you comply with all terms and 
conditions of this EULA: 
 
a. Installation--Server Software. You may install one copy of the Server Software on a single Server. You 
may not separate component parts of the Server Software for use on more than one Server. A "License 
Pack" allows you to install additional copies of the Server Software on Servers up to the number of 
"Licensed Copies" specified above. Client Software. You may install the Client Software on any Devices.  
 
b. Processor Limits. You may use the Server Software for Microsoft Windows 2000 Server with up to four 
CPUs of the Server at any one time. You may use the Server Software for Microsoft Windows 2000 
Advanced Server with up to eight CPUs of the Server at any one time. 
 
c. Windows 2000 Server Client Access License ("CAL") Requirements. You must acquire a separate CAL 
for each Device that is used by an "Authenticated User" or that uses "Windows 2000 Server Services" 
regardless of what software you use. Terminal Services. In addition to a CAL you must acquire a Terminal 
Services Client Access License ("TS CAL") for each Device that uses "Terminal Services." You do not need 
to acquire a TS CAL to utilize Terminal Services for Devices running a licensed copy of Windows2000 
Professional. CALs and TS CALs that you acquire maybe used only in conjunction with your Server 
Software.Definitions. 
 * "Authenticated User" is a user who directly or indirectly utilizes the Windows 2000 Server Integrated Sign-
On Service or receives credentials from the Windows 2000 Directory Services. 
  * "Windows 2000 Server Services" include File Services(accessing or managing files or disk storage), 
Printing Services (printing to a printer managed by the Product),Remote Access Service (accessing the 
Server from a remote location through a communications link, including a virtual private network), and 
Terminal Services. 
 * "Terminal Services" means (i) using the terminal services feature of the Server Software to enable 
Devices to use software residing on the Server, or (ii) using other software in conjunction with the Server 
Software to provide similar services. 
 * Version Matching. Any CAL or TS CAL must have the same or later version number than the 
corresponding version number of the Server Software being used. Administration. You do not need a CAL or 
TS CAL for administration of the Server Software (including remote administration), for up to two 
connections to the Server.  
 
d. Deploying CALs. You may deploy Windows 2000 CALs in either "Per Seat" or "Per Server" mode. In "Per 
Seat," you need a separate CAL for each unique Device that accesses or utilizes the Server Software, as 
described in Section 1.c. above. If you choose Per Seat, your choice is permanent. In "Per Server," the 
maximum number of Devices which may access or utilize the Server Software at a given point in time equals 
the number of CALs that you acquire and designate for use exclusively with that Server. You have the one-
time right to change your use of the Server Software to Per Seat, and if you do so, you may apply any CALs 
you acquired for use in Per Server to an equal number of Devices for use in Per Seat. When using Terminal 
Services, the Product may not be used in Per Server.  
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e. Other Licenses. Your use of software applications installed on the Server, or accessed through the Server 
Software's IntelliMirror, Terminal Services, or application-sharing functionality may require additional 
licenses -- please consult the license agreement accompanying such software. 
 
f. Downgrades. Instead of installing and using the Server Software, you may install and use one copy of an 
earlier version of the Server Software on a single Server, provided that such earlier version is later than 
version 3.5, and that you completely remove such earlier version and install the original Server Software 
within a reasonable time. You ruse of such earlier version shall be governed by this EULA, and your rights to 
use such earlier version shall terminate when you install the original Server Software.  
 
g. Reservation of Rights. Microsoft reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.  
 
2. UPGRADES. To use a Product identified as an upgrade, you must first be licensed for the product 
identified by Microsoft as eligible for the upgrade. After upgrading, you may no longer use the product that 
formed the basis for your upgrade eligibility. Product upgrades for a component of Microsoft BackOffice 
Server or Microsoft BackOffice Small Business Server. When you install the Product, the Product replaces 
the component being upgraded, and you may use the Product in accordance with the terms of this EULA. 
The remaining components of BackOffice Server or Small Business Server may only be used in accordance 
with the terms of the Microsoft End User License Agreement that accompanied the original product suite. 
After an upgrade of BackOffice Server, all products must run on the same Server on which the BackOffice 
Server is installed, unless the upgrade is an Enterprise or Commerce Edition, in which case you may use 
the Product as a stand-alone product in accordance with the terms of this EULA. After an upgrade of Small 
Business Server, the Fax and Modem Software is no longer subject to the connection limitation in the Small 
Business Server EULA.  
 
3. ADDITIONAL SOFTWARE. This EULA applies to updates or supplements to the original Product 
provided by Microsoft, unless we provide other terms along with the update or supplement. 
 
4. "MULTIPLEXING." Hardware or software that reduces the number of Devices directly accessing or using 
the Server Software does not reduce the number of CALs or TS CALs you need. The number you need is 
based on the number of distinct inputs to the hardware or software "front end."  
 
5. TRANSFER-Internal. You may move the Server Software to a different Server. You may also make a 
one-time transfer of a CAL or TS CAL from one of your Devices to another. Transfer to Third Party. The 
initial user of the Product may make a one-time transfer of the Product to another end user. The transfer has 
to include all component parts, media, printed materials, this EULA, and if applicable, the Certificate of 
Authenticity. The transfer may not be an indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer, the 
end user receiving the transferred Product must agree to all the EULA terms. No Rental. You may not rent, 
lease, or lend the Product. 
 
6. LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING, DECOMPILATION, AND DISASSEMBLY. You may not 
reverse engineer, decompile, or disassemble the Product, except and only to the extent that it is expressly 
permitted by applicable law notwithstanding this limitation.  
 
7. TERMINATION. Without prejudice to any other rights, Microsoft may cancel this EULA if you do not abide 
by the terms and conditions of this EULA, in which case you must destroy all copies of the Product and all of 
its component parts.  
 
8. CONSENT TO USE OF DATA. You agree that Microsoft and its affiliates may collect and use technical 
information you provide as a part of support services related to the Product. Microsoft agrees not to use this 
information in a form that personally identifies you. 
 
9. NOT FOR RESALE SOFTWARE. Product identified as "Not for Resale" or "NFR," may not be resold, 
transferred or used for any purpose other than demonstration, test or evaluation.  
 
10. ACADEMIC EDITION SOFTWARE. To use Product identified as "Academic Edition" or "AE," you must 
be a "Qualified Educational User." For qualification-related questions, please contact the Microsoft Sales 
Information Center/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399 or the Microsoft subsidiary serving your 
country.  
 
11. EXPORT RESTRICTIONS. Export-Restricted Encryption. If the Product is identified as "North America 
Only Version, "the following terms apply: The Product contains strong encryption and cannot be exported 
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outside of the United States (including Puerto Rico, Guam and all other territories, dependencies and 
possessions of the United States) or Canada without a U.S. Commerce Department export license or an 
applicable license exception. You agree that you will not directly or indirectly export or re-export the Product 
(or portions thereof), other than to Canada, without first obtaining an export license or determining that a 
license exception is applicable. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>. 
 
Exportable Encryption. If the Product is not identified as "North America Only Version," the following terms 
apply: You agree that you will not export or re-export the Product (or portions thereof) to any country, person 
or entity subject to U.S. export restrictions. You specifically agree not to export or re-export the Product (or 
portions thereof): (i) to any country subject to a U.S. embargo or trade restriction; (ii) to any person or entity 
who you know or have reason to know will utilize the Product (or portions thereof) in the production of 
nuclear, chemical or biological weapons; or (iii) to any person or entity who has been denied export 
privileges by the U.S. government. For additional information see <http://www.microsoft.com/exporting/>. 
 
12. LIMITED WARRANTY FOR SOFTWARE PRODUCTS ACQUIRED IN THE US AND CANADA. 
Microsoft warrants that the Product will perform substantially in accordance with the accompanying materials 
for a period of ninety days from the date of receipt. If an implied warranty or condition is created by your 
state/jurisdiction and federal or state/provincial law prohibits disclaimer of it, you also have an implied 
warranty or condition, BUT ONLY AS TO DEFECTS DISCOVERED DURING THE PERIOD OF THIS 
LIMITED WARRANTY (NINETY DAYS). AS TO ANY DEFECTS DISCOVERED AFTER THE NINETY (90) 
DAY PERIOD, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. Some states/jurisdictions do 
not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts, so the above limitation may not 
apply to you. Any supplements or updates to the Product, including without limitation, any (if any) service 
packs or hot fixes provided to you after the expiration of the ninety day Limited Warranty period are not 
covered by any warranty or condition, express, implied or statutory. LIMITATION ON REMEDIES; NO 
CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES. Your exclusive remedy for any breach of this Limited Warranty 
is as set forth below. Except for any refund elected by Microsoft, YOU ARE NOT ENTITLED TO ANY 
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CONSEQUENTIAL DAMAGES, if the Product does not 
meet Microsoft's Limited Warranty, and, to the maximum extent allowed by applicable law, even if any 
remedy fails of its essential purpose. The terms of Section 14 below ("Exclusion of Incidental, Consequential 
and Certain Other Damages") are also incorporated into this Limited Warranty. Some states/jurisdictions do 
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or 
exclusion may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may have others 
which vary from state/jurisdiction to state/jurisdiction. YOUR EXCLUSIVE REMEDY. Microsoft's and its 
suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be, at Microsoft's option from time to time exercised 
subject to applicable law, (a) return of the price paid (if any) for the Product, or (b) repair or replacement of 
the Product, that does not meet this Limited Warranty and that is returned to Microsoft with a copy of your 
receipt. You will receive the remedy elected by Microsoft without charge, except that you are responsible for 
any expenses you may incur (e.g. cost of shipping the Product to Microsoft). This Limited Warranty is void if 
failure of the Product has resulted from accident, abuse, misapplication, abnormal use or a virus. Any 
replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, 
whichever is longer. Outside the United States or Canada, neither these remedies nor any product support 
services offered by Microsoft are available without proof of purchase from an authorized international 
source. To exercise your remedy, contact: Microsoft, Attn. Microsoft Sales Information Center/One Microsoft 
Way/Redmond, WA 98052-6399, or the Microsoft subsidiary serving your country. 
 
LIMITED WARRANTY FOR SOFTWARE PRODUCTS ACQUIRED OUTSIDE THE US AND CANADA. FOR 
THE LIMITED WARRANTIES AND SPECIAL PROVISIONS PERTAINING TO YOUR PARTICULAR 
JURISDICTION, PLEASE REFER TO YOUR WARRANTY BOOKLET INCLUDED WITH THIS PACKAGE 
OR PROVIDED WITH THE SOFTWARE PRODUCT PRINTED MATERIALS.  
 
13. DISCLAIMER OF WARRANTIES. The Limited Warranty that appears above is the only express 
warranty made to you and is provided in lieu of any other express warranties (if any) created by any 
documentation or packaging. Except for the Limited Warranty and to the maximum extent permitted by 
applicable law, Microsoft and its suppliers provide the Product and support services (if any) AS IS AND 
WITH ALL FAULTS, and hereby disclaim all other warranties and conditions, either express, implied or 
statutory, including, but not limited to, any (if any) implied warranties, duties or conditions of merchantability, 
of fitness for a particular purpose, of accuracy or completeness of responses, of results, of workmanlike 
effort, of lack of viruses, and of lack of negligence, all with regard to the Product, and the provision of or 
failure to provide support services. ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET 
ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-
INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE PRODUCT.  
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14. EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES. TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL MICROSOFT OR ITS 
SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS 
OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL 
INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH 
OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER 
LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY 
TO USE THE PRODUCT, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR 
OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS EULA, EVEN IN THE 
EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF 
CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF MICROSOFT OR ANY SUPPLIER, AND EVEN IF 
MICROSOFT OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  
 
15. LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES. Notwithstanding any damages that you might incur for any 
reason whatsoever (including, without limitation, all damages referenced above and all direct or general 
damages), the entire liability of Microsoft and any of its suppliers under any provision of this EULA and your 
exclusive remedy for all of the foregoing (except for any remedy of repair or replacement elected by 
Microsoft with respect to any breach of the Limited Warranty) shall be limited to the greater of the amount 
actually paid by you for the Product or U.S.$5.00. The foregoing limitations, exclusions and disclaimers 
(including Sections 12, 13 and 14 above) shall apply to the maximum extent permitted by applicable law, 
even if any remedy fails its essential purpose.  
 
16. NOTE ON JAVA SUPPORT. THE PRODUCT MAY CONTAIN SUPPORT FOR PROGRAMS WRITTEN 
IN JAVA. JAVA TECHNOLOGY IS NOT FAULT TOLERANT AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, 
OR INTENDED FOR USE OR RESALE AS ONLINE CONTROL EQUIPMENT INHAZARDOUS 
ENVIRONMENTS REQUIRING FAIL-SAFE PERFORMANCE, SUCH AS IN THE OPERATION OF 
NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC 
CONTROL, DIRECT LIFE SUPPORT MACHINES, OR WEAPONS SYSTEMS, IN WHICH THE FAILURE 
OF JAVA TECHNOLOGY COULD LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE 
PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE. Sun Microsystems, Inc. has contractually obligated Microsoft 
to make this disclaimer.  
 
17. U.S. GOVERNMENT LICENSE RIGHTS. All Product provided to the U.S. Government pursuant to 
solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and 
restrictions described elsewhere herein. All Product provided to the U.S. Government pursuant to 
solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 
CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.  
 
18. APPLICABLE LAW. If you acquired this Product in the United States, this EULA is governed by the laws 
of the State of Washington. If you acquired this Product in Canada, unless expressly prohibited by local law, 
this EULA is governed by the laws in force in the Province of Ontario, Canada; and, in respect of any dispute 
which may arise here under, you consent to the jurisdiction of the federal and provincial courts sitting in 
Toronto, Ontario. If this Product was acquired outside the United States, then local law may apply.  
 
19. ENTIRE AGREEMENT. This EULA (including any addendum or amendment to this EULA which is 
included with the Product) and the CAL or TS CAL (if applicable) are the entire agreement between you and 
Microsoft relating to the Product and the support services (if any) and they supersede all prior or 
contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the Product 
or any other subject matter covered by this EULA. To the extent the terms of any Microsoft policies or 
programs for support services conflict with the terms of this EULA, the terms of this EULA shall control.  
 
20. The Product is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties. Microsoft or its 
suppliers own the title, copyright, and other intellectual property rights in the Product. The Product is 
licensed, not sold. 
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Free Solaris[sm] Binary License Program 
Binary Code License Agreement 
 
Sun Microsystems, Inc. Free Solaris Software License Agreement 
SUN IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMPANYING BINARY SOFTWARE IN MACHINE- READABLE 
FORM, TOGETHER WITH ACCOMPANYING DOCUMENTATION (COLLECTIVELY "SOFTWARE") TO 
YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS AND CONDITION 
CONTAINED IN THIS LICENSE AGREEMENT. READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT CAREFULLY BEFORE OPENING THE SOFTWARE MEDIA PACKAGE. BY OPENING THE 
SOFTWARE MEDIA PACKAGE, YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU ARE 
ACCESSING THE SOFTWARE ELECTRONICALLY, INDICATE YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS 
BY SELECTING THE "ACCEPT" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE 
TO ALL THESE TERMS, PROMPTLY RETURN THE UNUSED SOFTWARE TO YOUR PLACE OF 
PURCHASE FOR A REFUND OR, IF THE SOFTWARE IS ACCESSED ELECTRONICALLY, SELECT THE 
"DECLINE" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT. 
 
1. AGREEMENT INTEGRATION. THESE FREE SOLARIS[sm] LICENSE TERMS ("FREE SOLARIS 
TERMS") ADD TO OR MODIFY THE TERMS OF THE BINARY CODE LICENSE AGREEMENT ("BCL") 
AND THE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS ("SUPPLEMENTAL TERMS") (COLLECTIVELY, THE 
"AGREEMENT"). CAPITALIZED TERMS NOT DEFINED IN THESE FREE SOLARIS TERMS SHALL HAVE 
THE SAME MEANINGS ASCRIBED TO THEM INT HE BCL OR SUPPLEMENTAL TERMS. THESE FREE 
SOLARIS TERMS SHALL SUPERSEDE ANY INCONSISTENT OR CONFLICTING TERMS IN THE BCL 
AND SUPPLEMENTAL TERMS. THIS AGREEMENT SHALL SUPERSEDE AND INCONSISTENT OR 
CONFLICTING TERMS OR LICENSE CONTAINED WITHIN THE SOFTWARE.  
 
2. Developer License Grant. Subject to the terms and conditions of this Agreement, Sun grants you a non-
exclusive, non-transferable, limited license to use internally the number of copies of the Software for which 
you registered for the sole purpose of designing, developing and testing your applets and applications to run 
on the Solaris platform. 
 
3. EDUCATIONAL LICENSE GRANT. If you are and Educational User (defined in 3.1 below) and subject to 
the terms and conditions of this Agreement, Sun grants you a non-exclusive, non-transferable, limited 
license to use internally the number of copies of the Software for which you registered for the sole purpose 
of designing, developing, testing, and running your applets and applications on the Solaris platform. 
 
3.1 You are an Educational User ("Educational User") if, you use the Software as part of a non profit or for 
profit education institution whether public or private; an association, consortium or organization which acts 
on behalf of member non-profit or public educational institutions; a non profit or for profit teaching hospital 
affiliated with a teaching institution; a private or public library system; or a private or public museum; or a 
non profit research institution which is not required to adhere to Federal government terms and conditions in 
the procurement of Products and is classified exempt from taxation by the Internal Revenue Service under 
Section 501(c)(3). A non profit research institution must also satisfy one of the following criteria: 
 
(a) An organization whose purpose is to assist in, engage in and contribute to the support of scientific 
activities and projects, including research, development and advisory services, for the United States 
government;  
 
(b) An organization directly operated, managed and/or administered by either a university or consortium of 
universities or other nonprofit organizations.  
 
(c) A corporation existing as a nonprofit corporation without capital stock, whose charter does not 
contemplate the distribution of gains, profits, dividends or net income to, or for the benefit of any, individual 
(excepting payment to trustees, officers and employees of reasonable compensation for services rendered.)  
 
(d) An organization whose charter or funding restrictions provide that all technology and related proprietary 
information developed shall be transferred to shareholder or funding institutions, rather than independently 
marketed by the developer corporation. 
 
4. EVALUATION LICENSE GRANT. If you are not using the software for either of the purposes described in 
Sections 1 or 2 of the Free Solaris Terms, subject to the terms and conditions of this Agreement, Sun grants 
you a non-exclusive, non-transferable, limited license to use internally the number of copies of the Software 
for which you registered for the sole purpose of evaluation only for sixty (60) days after the date Sun delivers 
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the Software to you ("Evaluation Period"). No license is granted to you for any other purpose. Upon 
expiration of the Evaluation Period, unless terminated earlier by Sun, you agree to immediately cease use of 
and destroy Software. 
 
   
  
 
Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement 
READ THE TERMS OF THIS AGREEMENT AND ANY PROVIDED SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS 
(COLLECTIVELY "AGREEMENT") CAREFULLY BEFORE OPENING THE SOFTWARE MEDIA PACKAGE. 
BY OPENING THE SOFTWARE MEDIA PACKAGE, YOU AGREE TO THE TERMS OF THIS 
AGREEMENT. IF YOU ARE ACCESSING THE SOFTWARE ELECTRONICALLY, INDICATE YOUR 
ACCEPTANCE OF THESE TERMS BY SELECTING THE "ACCEPT" BUTTON AT THE END OF THIS 
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS, PROMPTLY RETURN THE UNUSED 
SOFTWARE TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A REFUND OR, IF THE SOFTWARE IS ACCESSED 
ELECTRONICALLY, SELECT THE "DECLINE" BUTTON AT THE END OF THIS AGREEMENT.  
 
1. LICENSE TO USE. Sun Microsystems, Inc. ("Sun") grants you a non-exclusive and non-transferable 
license for the internal use only of the accompanying software and documentation and any error corrections 
provided by Sun (collectively "Software"), by the number of users and the class of computer hardware for 
which the corresponding fee has been paid.  
 
2. RESTRICTIONS. Software is confidential and copyrighted. Title to Software and all associated intellectual 
property rights is retained by Sun and/or its licensors. Except as specifically authorized in any Supplemental 
License Terms, you may not make copies of Software, other than a single copy of Software for archival 
purposes. Unless enforcement is prohibited by applicable law, you may not modify, decompile, or reverse 
engineer Software. You acknowledge that Software is not designed, licensed or intended for use in the 
design, construction, operation or maintenance of any nuclear facility. Sun disclaims any express or implied 
warranty of fitness for such uses. No right, title or interest in or to any trademark, service mark, logo or trade 
name of Sun or its licensors is granted under this Agreement.  
 
3. LIMITED WARRANTY. Sun warrants to you that for a period of ninety (90) days from the date of 
purchase, as evidenced by a copy of the receipt, the media on which Software is furnished (if any) will be 
free of defects in materials and workmanship under normal use. Except for the foregoing, Software is 
provided "AS IS". Your exclusive remedy and Sun's entire liability under this limited warranty will be at Sun's 
option to replace Software media or refund the fee paid for Software.  
 
4. DISCLAIMER OF WARRANTY. UNLESS SPECIFIED IN THIS AGREEMENT, ALL EXPRESS OR 
IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-
INFRINGEMENT ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT THESE DISCLAIMERS ARE HELD 
TO BE LEGALLY INVALID.  
 
5. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL SUN 
OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR SPECIAL, 
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED 
REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR 
INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. In no event will Sun's liability to you, whether in contract, tort (including negligence), or 
otherwise, exceed the amount paid by you for Software under this Agreement. The foregoing limitations will 
apply even if the above stated warranty fails of its essential purpose.  
 
6. TERMINATION. This Agreement is effective until terminated. You may terminate this Agreement at any 
time by destroying all copies of Software. This Agreement will terminate immediately without notice from Sun 
if you fail to comply with any provision of this Agreement. Upon Termination, you must destroy all copies of 
Software.  
 
7. EXPORT REGULATIONS. All Software and technical data delivered under this Agreement are subject to 
US export control laws and may be subject to export or import regulations in other countries.Â  You agree to 
comply strictly with all such laws and regulations and acknowledge that you have the responsibility to obtain 
such licenses to export, re-export, or import as may be required after delivery to you.  
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8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. If Software is being acquired by or on behalf of the U.S. 
Government or by a U.S. Government prime contractor or subcontractor (at any tier), then the Government's 
rights in Software and accompanying documentation will be only as set forth in this Agreement; this is in 
accordance with 48 C.F.R. 227.7202-4 (for Department of Defense (DOD) acquisitions) and with 48 CFR 
2.101 and 12.212 (for non-DOD acquisitions).  
 
9. GOVERNING LAW. Any action related to this Agreement will be governed by California law and 
controlling U.S. federal law. No choice of law rules of any jurisdiction will apply.  
 
10. SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable, this Agreement will 
remain in effect with the provision omitted, unless omission would frustrate the intent of the parties, in which 
case this Agreement will immediately terminate.  
 
11. INTEGRATION. This Agreement is the entire agreement between you and Sun relating to its subject 
matter. It supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals, 
representations and warranties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, 
acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter during the term 
of this Agreement. No modification of this Agreement will be binding, unless in writing and signed by an 
authorized representative of each party.  
 
For inquiries please contact: Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
U.S.A 
 
Solaris 9 Operating System Supplemental License Terms 
THESE SUPPLEMENTAL LICENSE TERMS ("SUPPLEMENTAL TERMS") WILL SUPERSEDE ANY 
INCONSISTENT OR CONFLICTING TERMS CONTAINED IN THE FOREGOING PROVISIONS.  
 
1. THE FOLLOWING SUPPLEMENTAL TERMS DO NOT APPLY TO THE SUN ONE DIRECTORY 
SERVER AND JAVA 2 PLATFORM, STANDARD EDITION ("J2SE"): 
 
A. LICENSE TO DEVELOP. License to Develop. You are authorized to develop software programs utilizing 
Software. If you desire to develop software programs which incorporate portions of Software ("Developed 
Programs"), the following provisions apply: (i) you may not modify or add to application programming 
interfaces associated with Software; (ii) you are not licensed to use fonts within Software to develop printing 
applications unless you have secured valid licenses from the appropriate font suppliers; (iii) incorporation of 
portions of Motif in Developed Programs may require reporting of copies of Developed Programs to Sun; 
and (iv) you will indemnify and defend Sun and its licensors from any claims, including attorneys' fees, which 
arise from or relate to distribution or use of Developed Programs to the extent these claims arise from or 
relate to the development performed by you. 
 
2. THE FOLLOWING SUPPLEMENTAL TERMS APPLY TO THE SUN ONE DIRECTORY SERVER 
PORTIONS OF SOFTWARE: 
 
A. DEFINITIONS. (1) "API" means Application Programming Interface.  
 
(2) "Directory Instance(s)" means an instance of the Sun ONE Directory Server process, slapd, running on a 
server.  
 
(3)"Entry(ies)" means a single Distinguished Name ("DN") and its associated attributes.  
 
(4)"Enterprise Wide" means your entire enterprise network. 
 
B. LICENSE GRANT. Sun grants you a non-exclusive and non-transferable license for the internal use only 
of Software (where you control, manage, configure and otherwise use the Software) for your internal 
business use and not for resale or redistribution in any manner and only for the number of Entries for which 
the corresponding fee has been paid. Subject to the limitations of the previous sentence, you may provide 
services with Software to users outside of your commercial legal entity, if any; provided that you may not 
permit any such user to control, manage or configure Software. 
 
C. ADDITIONAL USE CONDITIONS. (1) Software may contain, at no charge, up to an aggregate maximum 
of two hundred thousand (200,000) Entries, across any and all Directory Instances running Enterprise Wide. 
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For the purposes of this Section 2.C.(1) only, Entries excludes Solaris 9 Operating System entries that do 
not define users.  
 
(2) If Software contains header files, you may copy and use header files solely to create and distribute 
programs to interface with the server APIs.  
 
(3) If Software contains Java classes other than classes which are part of Software's programming interface, 
you may copy and use sample Java classes solely to create and distribute programs to interface with Sun 
products.  
 
(4) If applicable, you may install and run multiple instances of the Sun ONE Console client on multiple 
computers and platforms for remote and distributed administration of servers and applications.  
 
D. ADDITIONAL RESTRICTIONS. You may not publish or provide the results of any benchmark or 
comparison tests run on Software to any third party without the prior written consent of Sun.  
 
3. THE FOLLOWING SUPPLEMENTAL TERMS APPLY TO THE JAVA 2 PLATFORM, STANDARD 
EDITION PORTIONS OF SOFTWARE: 
 
A. SOFTWARE INTERNAL USE AND DEVELOPMENT LICENSE GRANT. Subject to the terms and 
conditions of this Agreement, including, but not limited to Section D ("Java Technology Restrictions") of 
these Supplemental Terms, Sun grants you a non-exclusive, non-transferable, limited license to reproduce 
internally and use internally the binary form of the Software complete and unmodified for the sole purpose of 
designing, developing and testing your Java applets and applications intended to run on the Java platform 
("Programs").  
 
B. LICENSE TO DISTRIBUTE SOFTWARE. Subject to the terms and conditions of this Agreement, 
including, but not limited to Section D ("Java Technology Restrictions") of these Supplemental Terms, Sun 
grants you a non-exclusive, non-transferable, limited license to reproduce and distribute the Software, 
provided that (i) you distribute the Software complete and unmodified (unless otherwise specified in the 
applicable README file) and only bundled as part of, and for the sole purpose of running, your Programs, 
(ii) the Programs add significant and primary functionality to the Software, (iii) you do not distribute additional 
software intended to replace any component(s) of the Software (unless otherwise specified in the applicable 
README file), (iv) you do not remove or alter any proprietary legends or notices contained in the Software, 
(v) you only distribute the Software subject to a license agreement that protects Sun's interests consistent 
with the terms contained in this Agreement, and (vi) you agree to defend and indemnify Sun and its licensors 
from and against any damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or expenses (including attorneys' 
fees) incurred in connection with any claim, lawsuit or action by any third party that arises or results from the 
use or distribution of any and all Programs and/or Software. (vi) include the following statement as part of 
product documentation (whether hard copy or electronic), as a part of a copyright page or proprietary rights 
notice page, in an "About" box or in any other form reasonably designed to make the statement visible to 
users of the Software: "This product includes code licensed from RSA Security, Inc.", and (vii) include the 
statement, "Some portions licensed from IBM are available at http://oss.software.ibm.com/icu4j/". 
 
C. LICENSE TO DISTRIBUTE REDISTRIBUTABLES. Subject to the terms and conditions of this 
Agreement, including but not limited to Section D ("Java Technology Restrictions") of these Supplemental 
Terms, Sun grants you a non-exclusive, non-transferable, limited license to reproduce and distribute those 
files specifically identified as redistributable in the Software "README" file ("Redistributables") provided that: 
(i) you distribute the Redistributables complete and unmodified (unless otherwise specified in the applicable 
README file), and only bundled as part of Programs, (ii) you do not distribute additional software intended 
to supersede any component(s) of the Redistributables (unless otherwise specified in the applicable 
README file), (iii) you do not remove or alter any proprietary legends or notices contained in or on the 
Redistributables, (iv) you only distribute the Redistributables pursuant to a license agreement that protects 
Sun's interests consistent with the terms contained in the Agreement, (v) you agree to defend and indemnify 
Sun and its licensors from and against any damages, costs, liabilities, settlement amounts and/or expenses 
(including attorneys' fees) incurred in connection with any claim, lawsuit or action by any third party that 
arises or results from the use or distribution of any and all Programs and/or Software, (vi) include the 
following statement as part of product documentation (whether hard copy or electronic), as a part of a 
copyright page or proprietary rights notice page, in an "About" box or in any other form reasonably designed 
to make the statement visible to users of the Software: "This product includes code licensed from RSA 
Security, Inc.", and (vii) include the statement, "Some portions licensed from IBM are available at 
http://oss.software.ibm.com/icu4j/". 
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D. JAVA TECHNOLOGY RESTRICTIONS. You may not modify the Java Platform Interface ("JPI", identified 
as classes contained within the "java" package or any subpackages of the "java" package), by creating 
additional classes within the JPI or otherwise causing the addition to or modification of the classes in the 
JPI. In the event that you create an additional class and associated API(s) which (i) extends the functionality 
of the Java platform, and (ii) is exposed to third party software developers for the purpose of developing 
additional software which invokes such additional API, you must promptly publish broadly an accurate 
specification for such API for free use by all developers. You may not create, or authorize your licensees to 
create, additional classes, interfaces, or subpackages that are in any way identified as "java", "javax", "sun" 
or similar convention as specified by Sun in any naming convention designation. 
 
E. NOTICE OF AUTOMATIC SOFTWARE UPDATES FROM SUN. You acknowledge that the Software may 
automatically download, install, and execute applets, applications, software extensions, and updated 
versions of the Software from Sun ("Software Updates"), which may require you to accept updated terms 
and conditions for installation. If additional terms and conditions are not presented on installation, the 
Software Updates will be considered part of the Software and subject to the terms and conditions of the 
Agreement.  
 
F. NOTICE OF AUTOMATIC DOWNLOADS. You acknowledge that, by your use of the Software and/or by 
requesting services that require use of the Software, the Software may automatically download, install, and 
execute software applications from sources other than Sun ("Other Software"). Sun makes no 
representations of a relationship of any kind to licensors of Other Software. TO THE EXTENT NOT 
PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL SUN OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST 
REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR 
PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING 
OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE OTHER SOFTWARE, EVEN IF SUN 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  
 
G. SOURCE CODE. Software may contain source code that is provided solely for reference purposes 
pursuant to the terms of this Agreement. Source code may not be redistributed unless expressly provided for 
in this Agreement.  
 
4. THE FOLLOWING SUPPLEMENTAL TERMS APPLY TO ALL PORTIONS OF SOFTWARE: 
 
A. THIRD PARTY CODE. Some portions of Software are provided with notices and/or licenses from other 
parties which govern the use of those portions. 
 
B. TRADEMARKS AND LOGOS. You acknowledge and agree as between you and Sun that Sun owns the 
SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, FORTE, and iPLANET trademarks and all SUN, SOLARIS, JAVA, JINI, 
FORTE, and iPLANET-related trademarks, service marks, logos and other brand designations ("Sun 
Marks"), and you agree to comply with the Sun Trademark and Logo Usage Requirements currently located 
at http://www.sun.com/policies/trademarks. Any use you make of the Sun Marks inures to Sun's benefit.  
 
C. TERMINATION FOR INFRINGEMENT. Either party may terminate this Agreement immediately should 
any Software become, or in either party's opinion be likely to become, the subject of a claim of infringement 
of any intellectual property right.  
 
For inquiries please contact: Sun Microsystems, Inc., 4150 Network circle, santa clara, California 95054  
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The BSD License 
 
Copyright (c) 1998, Regents of the University of California 
 
All rights reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.  

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  

• Neither the name of the University of California, Berkeley nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission.  

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE 
 
 


