
 

Hadrion – de nieuwe naam van Heron Technologies – Reekalf 10 – 7908 XG Hoogeveen – Nederland – www.hadrion.nl – KvK 61 93 99 94 

Hadrion 
Reekalf 10 

7908XG Hoogeveen 
Nederland 

contact@hadrion.nl 
Tel: 0528 26 13 83 

 
Rabobank: 1545.70.001 

IBAN: NL83 RABO 0154 5700 01 
BIC: RABONL2U 

 
KvK: 61 93 99 94 

BTW: NL 171 499 554 B02 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAADIX SOFTWARELICENTIE EN BEPERKTE GARANTIE 
 
Deze eindgebruikers licentieovereenkomst (End-User License Agreement - "EULA") is een rechtsgeldige 
overeenkomst tussen u en Hadrion voor het Hadrion Softwareproduct, waarvan deze EULA deel uitmaakt, dat 
onder meer computersoftware omvat en eveneens bijbehorende media, drukwerk en "online" of elektronische 
documentatie (tezamen het "Softwareproduct") kan omvatten. Door het Softwareproduct te installeren, 
kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in dat de bepalingen van deze EULA bindend voor u zijn. U 
moet aangeven dat u ermee instemt dat de bepalingen van deze EULA bindend voor u zijn tijdens doorlopen 
van het installatieprogramma van het Softwareproduct, anders kunt u het Softwareproduct niet installeren.  
 
Als u niet met de bepalingen van deze EULA instemt, kunt u het Softwareproduct niet installeren of gebruiken; 
u kunt echter, binnen 30 dagen na uw oorspronkelijke aankoop van een exemplaar van het Softwareproduct, 
het gehele Softwareproduct (waaronder ook alle computermedia, verpakking en documentatie) retourneren 
naar Hadrion voor terugbetaling van het op de factuur van het Softwareproduct vermelde bedrag, in welk geval 
uw rechten krachtens deze EULA onmiddellijk vervallen. Als u het Softwareproduct op een computer installeert 
die niet uw eigendom is, zijn de bepalingen van deze EULA bindend voor u in uw hoedanigheid van zowel 
individu als vertegenwoordiger van de eigenaar van de computer en zullen uw handelingen bindend zijn voor 
de eigenaar van de computer. U verklaart en garandeert aan Hadrion dat u competent en bevoegd bent om 
deze overeenkomst aan te gaan namens uzelf en namens de eigenaar van de computer waarop het 
Softwareproduct wordt geïnstalleerd. Ter zake van deze EULA is de "eigenaar" van een computer de persoon of 
de rechtspersoon die het wettelijk eigendomsrecht op de computer bezit of die een possessoir belang in de 
computer heeft als deze wordt verhuurd of uitgeleend door diegene die het daadwerkelijk eigendomsrecht 
bezit.  
 

AUTEURSRECHT 
Het Softwareproduct is beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht, evenals 
door andere wetten en verdragen betreffende intellectuele eigendom. Alle eigendomsrechten en 
auteursrechten in en op het Softwareproduct (waaronder maar niet beperkt tot in het Softwareproduct 
opgenomen beelden, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets") zijn eigendom van Hadrion of 
haar leveranciers.  
 

LICENTIEVERLENING 
Het Softwareproduct wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Mits u de bepalingen van deze EULA naleeft mag 
u het Softwareproduct installeren en gebruiken, of een eerdere versie voor hetzelfde besturingssysteem, op 
meerdere computers (bijvoorbeeld desktop en laptop) voor gebruik door niet meer dan het aantal gebruikers 
zoals vermeld in uw licentie en activeringsdocument. Ander gebruik, kopiëren of distributie van het 
Softwareproduct is niet toegestaan. U mag het Softwareproduct niet verhuren en dit niet aan anderen voor 
gebruik aanbieden via een servicebureau of applicatie service provider. Als u dit exemplaar van het 
Softwareproduct installeert als een upgrade, update, patch of verbetering van een eerdere uitgave van 
hetzelfde Softwareproduct dat op dezelfde computer was geïnstalleerd, vervallen uw rechten onder de eerdere 
licentieovereenkomst voor het Softwareproduct en gelden voor uw gebruik van het Softwareproduct 
(waaronder eerdere versies daarvan) uitsluitend de bepalingen van deze licentieovereenkomst.  
 

BEPERKINGEN 
Behalve voor zover die beperking niet onder de lokale wet afdwingbaar is, mag u het Softwareproduct niet 
ontsleutelen, decompileren of ontmantelen. Het Softwareproduct wordt in licentie gegeven als een enkel 
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product en het is niet toegestaan de samenstellende delen daarvan af te zonderen voor gebruik op meer dan 
een computer. U mag het Softwareproduct niet modificeren of wijzigen of daarvan afgeleide producten 
creëren.  
 

DUUR 
Als het aan u verstrekte Softwareproduct gemerkt was als een EVALUATIEVERSIE of PROBEER- & KOOPVERSIE 
(of het functionele equivalent daarvan) (een "Evaluatieversie"), treedt de onder deze EULA verleende licentie in 
werking bij installatie van het Softwareproduct en blijft deze van kracht gedurende òf 30 dagen vanaf de datum 
waarop u het Softwareproduct installeert en voor het eerst gebruikt. Evaluatieversies van Softwareproducten 
kunnen een softwarecode bevatten met het doel de functionaliteit daarvan na afloop van de Evaluatietermijn 
te blokkeren. U mag geen handelingen verrichten om de werking van die blokkeringscode te ontwijken en u 
accepteert alle risico’s die uit die blokkeringscode kunnen voortkomen. Als het Softwareproduct niet als een 
Evaluatieversie was verstrekt, of als u na installatie een Evaluatieversie van het Softwareproduct hebt 
geconverteerd naar een niet-Evaluatieversie van het Softwareproduct door gemachtigd gebruik van het bij het 
Softwareproduct geleverde conversiemechanisme (in beide gevallen is of wordt deze een "Versie onder 
Volledige Licentie"), worden de onder deze EULA verleende licenties van kracht bij installatie van het 
Softwareproduct en blijven deze voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij deze overeenkomstig de bepalingen 
van deze Overeenkomst vervallen.  
 

BEËINDIGING 
Na afloop van de (eventuele) Evaluatietermijn, vervallen uw rechten automatisch zonder kennisgeving van 
Hadrion. Onverminderd alle andere rechten, kan Hadrion deze EULA of uw rechten onder deze EULA te allen 
tijde beëindigen indien u de bepalingen en voorwaarden van deze EULA niet naleeft. Bij beëindiging van uw 
rechten onder deze EULA om welke reden dan ook, of bij beëindiging van de EULA zelf, moet u alle in uw bezit 
zijnde exemplaren van het Softwareproduct en alle samenstellende delen daarvan (waaronder alle 
samenstellende delen, de media, het drukwerk alle voorgaande versies en deze EULA) vernietigen. Deze 
bepaling zal van kracht blijven na beëindiging van deze EULA.  
 

OVERDRACHT 
U mag uw rechten onder deze EULA (behalve als uw rechten in een Evaluatieversie berusten) blijvend 
overdragen, mits u geen exemplaren behoudt, u alle exemplaren van het Softwareproduct overdraagt 
(waaronder alle samenstellende delen, de media en het drukwerk, eventuele eerdere versies en deze EULA) en 
de ontvanger ermee instemt dat de bepalingen van deze EULA op hem van toepassing zijn. Bij die overdracht 
vervallen uw rechten onder deze EULA onmiddellijk.  
 

BEPERKTE GARANTIE 
De in dit lid omschreven garanties en disclaimers vormen tezamen de "Beperkte Garantie". Hadrion garandeert 
u (en alleen u) dat het Softwareproduct gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de 
oorspronkelijke aankoop van een licentie van een gemachtigde dealer of rechtstreeks van Hadrion (of de 
datum waarop u machtiging van Hadrion of van een gemachtigde dealer hebt ontvangen om een 
Evaluatieversie naar een Versie onder Volledige Licentie te converteren) (in beide gevallen de 
"Aankoopdatum") overeenkomstig de (eventuele) bijgeleverde documentatie zal functioneren. Stilzwijgende 
garanties, voor zover vereist door toepasselijke wetten, zijn beperkt tot één (1) jaar na de Aankoopdatum. 
Sommige staten of landen staan geen beperkingen toe ten aanzien van de duur van een stilzwijgende garantie, 
zodat de bovengenoemde beperking misschien niet op u van toepassing is. HADRION EN HAAR LEVERANCIERS 
WIJZEN - VOOR ZOVER DIT MOGELIJK IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING - ALLE ANDERE GARANTIES AF 
MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT HET SOFTWAREPRODUCT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ 
STILZWIJGEND, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKEND EN/OF JUISTHEID VAN INFORMATIE. De Beperkte Garantie 
is nietig indien het Softwareproduct niet functioneert ten gevolge van een ongeval, misbruik, foutieve 
toepassing, gebruik van het Softwareproduct anders dan omschreven in de door Hadrion uitgegeven 
documentatie, gebruik van het Softwareproduct in combinatie met andere Softwareproducten die in de door 
Hadrion uitgegeven documentatie niet omschreven zijn als compatibel of schending door u van de bepalingen 
van deze EULA. Deze garantie geeft u specifieke rechten. U kunt ook andere, van staat of land afhankelijke, 
rechten hebben. Geen enkele persoon (behalve een gemachtigde functionaris van Hadrion) en geen enkele 
wederverkoper of winkelier is op enigerlei wijze bevoegd de bovenvermelde garanties en disclaimers te 
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wijzigen of hieraan iets toe te voegen.  
 

VERHAALSMOGELIJKHEID 
Uw enige verhaalsmogelijkheid in geval van een inbreuk op de Beperkte Garantie is dat u ons informeert over 
de inbreuk door een kopie van de factuur van uw exemplaar van het Softwareproduct en een omschrijving van 
de vermeende inbreuk naar Hadrion te zenden (naar het hieronder vermelde adres). Vervolgens, naar keuze 
van Hadrion, zal Hadrion: (a) de door u (eventueel) betaalde prijs van het Softwareproduct vergoeden (op welk 
tijdstip uw rechten onder deze EULA worden geacht te vervallen), of (b) het Softwareproduct repareren of 
vervangen. De termijn voor de Beperkte Garantie zal met het restant van de oorspronkelijke garantietermijn of 
met dertig (30) dagen na levering van het vervangende Softwareproduct aan u worden verlengd, waarbij de 
langste van beide termijnen geldt. Indien uw licentie betrekking heeft op een Evaluatieversie, is uw enige 
verhaalsmogelijkheid in geval van een schending van deze EULA, met inbegrip van een inbreuk van de Beperkte 
Garantie, het beëindigen van uw rechten onder deze EULA. Uw in dit lid omschreven verhaalsmogelijkheden 
zijn uw enige verhaalsmogelijkheden en deze zullen niet geacht worden ontoereikend voor het wezenlijk doel 
daarvan te zijn zolang Hadrion bereid is het Softwareproduct te repareren of te vervangen of de prijs die u voor 
het Softwareproduct hebt betaald te vergoeden.  
 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING SLUITEN HADRION EN/OF HAAR 
LEVERANCIERS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR WELKE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF 
GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER ZONDER BEPERKING SCHADE WEGENS WINSTDERVING, 
BEDRIJFSSCHADE, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE OF WELKE ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN DAN OOK) 
VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT, OOK 
INDIEN HADRION IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE. IN ELK GEVAL ZAL DE GEHELE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN HADRION KRACHTENS EEN BEPALING VAN DEZE EULA BEPERKT ZIJN TOT HET 
WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR HET SOFTWAREPRODUCT. Sommige staten in de VS staan geen 
uitsluiting of beperking van bijkomende of gevolgschade toe, dus misschien is bovengenoemde beperking of 
uitsluiting niet op u van toepassing.  
 

VERKLARING BETREFFENDE GEBRUIKERS BIJ DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE 
STATEN. 
Het Softwareproduct is commerciële computersoftware die uitsluitend voor rekening van een particuliere 
onderneming is ontwikkeld en vormt in alle opzichten door auteursrecht beschermde gegevens die toebehoren 
aan Hadrion of haar leveranciers. Het Softwareproduct bestaat uit "commerciële computersoftware" en 
"commerciële computersoftware documentatie" zoals die termen worden gebruikt in 48 C.F.R § 12.212. In 
overeenstemming met 48 C.F.R. § 12.212 en 48 C.F.R. § 227.7202-1 tot en met § 227.7202-4, verkrijgen alle 
licentienemers behorende tot de overheid van de Verenigde Staten het Softwareproduct uitsluitend met de in 
deze EULA vermelde rechten.  
 

COLLECTIEVE LICENTIES 
De eigenaar van de computer waarop u het Softwareproduct installeert kan een brede licentieovereenkomst 
met Hadrion zijn aangegaan, waaraan het gebruik van bepaalde Hadrion producten, waaronder dit 
Softwareproduct, is onderworpen. Voor zover de eigenaar van de computer een dergelijke overeenkomst is 
aangegaan waarin specifiek wordt verklaard dat het gebruik van het Softwareproduct op computers die 
eigendom zijn van de eigenaar daaraan onderworpen is, zal een strijdigheid tussen die overeenkomst en deze 
EULA worden beslecht ten gunste van de bepalingen van die overeenkomst, maar anders zal uw licentie voor 
het Softwareproduct tegelijkertijd aan deze EULA onderworpen zijn.  
 

PRODUCTEN VAN DERDEN 
Voor zover de intellectuele eigendom van een derde in het Softwareproduct is opgenomen, stemt u ermee in 
dat de bepalingen van deze EULA ook toepasselijk zijn ten aanzien van deze derde tot de omvang van de 
licentie van die derde aan Hadrion.  
 

DEMO’S 
Het Softwareproduct kan met bepaalde "Demo’s" zijn uitgerust die bedoeld zijn om het gebruik van het 
Softwareproduct te demonstreren of een basisstartpunt voor gebruik van het Softwareproduct te verschaffen. 
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Demo’s zijn onder meer formulieren, sjablonen, voorbeelden, of soortgelijke zaken. Indien Demo’s worden 
verstrekt, worden zij geacht deel uit de maken van het Softwareproduct ter zake van deze EULA. U kunt echter 
van Demo’s afgeleide producten gebruiken en creëren, mits u dit doet in samenhang met uw gebruik van het 
Softwareproduct en dat u kennisgevingen betreffende auteursrechten opgenomen in de Demo’s intact laat.  
 

ALGEMEEN 
Deze EULA vormt de gehele overeenkomst tussen u en Hadrion betreffende het Softwareproduct. Geen enkele 
bepaling van een inkooporder, acceptatie, beweerde wijziging of document of communicatie anders dan een 
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen overeenkomst door een gemachtigd functionaris van Hadrion zal 
deze EULA vervangen, wijzigen, veranderen of tenietdoen. Indien een bepaling van deze EULA om enige reden 
niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling alleen in zoverre worden geamendeerd als noodzakelijk is om 
deze afdwingbaar te maken, en dat besluit zal de afdwingbaarheid van die bepaling onder andere 
omstandigheden of die van de overige bepalingen hiervan onder alle omstandigheden niet beïnvloeden. Geen 
verklaring van afstand door Hadrion van een inbreuk op een termijn of bepaling van deze EULA zal worden 
geïnterpreteerd als zijnde een verklaring van afstand van een daaraan voorafgaande of daarop volgende 
inbreuk van dezelfde of een andere termijn of bepaling hiervan. Onze verschillende rechten en 
verhaalsmogelijkheden hieronder zullen worden geïnterpreteerd als zijnde cumulatief en geen enkele daarvan 
sluit elkaar uit of sluit een door de wet geoorloofd recht of verhaalsmogelijkheid uit. Deze EULA is opgesteld 
overeenkomstig en wordt geregeerd door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden (zonder haar 
rechtskeuzebeginselen in aanmerking te nemen), behalve voor zover het recht van uw lokale jurisdictie het 
gebruik van het recht van uw lokale jurisdictie voorschrijft, en komt ten goede aan Hadrion, haar opvolgers en 
cessionarissen.  
 
Indien u vragen over deze EULA heeft, of wanneer u om enige reden contact met Hadrion wilt opnemen, kunt u 
contact opnemen met: Hadrion, Nederland via de contactgegevens zoals vermeld op de website: 
www.hadrion.nl of via e-mail: contact@hadrion.nl 
 
Bijgewerkt: 1 januari 2015 
 
 

 


