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Omschrijving van termen: 

Free Online Marketing: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24203522. 

Doc2Web®:  Een software programma voor Windows Pc’s waarmee Doc2Web geprogrammeerde Internet sites en applicaties aangepast 

en beheerd kunnen worden. 

Hosting: server ruimte met een Internet verbinding om Internet producten “online” beschikbaar te maken. 

Licentie: een recht om het product te blijven gebruiken zolang de licentie kosten worden betaald. 

Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Licentievoorwaarden van Free Online Marketing heeft geaccepteerd. 

Open Source programma’s: Programma’s waarvan de broncodes publiek beschikbaar zijn.  

Het Product: Doc2Web® Cliënt/browser software programma. 

 

Deze Licentie overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen Gebruiker en Free Online Marketing voor de bijbehorende 

Doc2Web® software programma.  

 

Door dit Product te installeren of te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

 

1. Het Product is in gebruik onder licentie, niet verkocht. Het Product is beschermd door auteursrechten en internationale verdragen, 

evenals door andere intellectuele eigendomswetgeving en verdragen. U mag geen kopie van het Product, of enig onderdeel hiervan, 

beschikbaar stellen aan enig ander. Kopieën van de software mogen alleen gemaakt worden voor archiveringsdoeleinden.  

 

2. Free Online Marketing verleent u een niet-exclusieve licentie voor gebruik van het Product door u alleen. 

Het Product licentie is voor gebruik voor één internet site (één webadres). Indien u het Product voor meer dan één Internet site wilt 

gebruiken, dient u afzonderlijke licenties voor Doc2Web® aan te schaffen, voor ieder van deze Internet sites.  

 

3. Het Product is te gebruiken onder licentie voor beheer van Internet en/of software producten ontwikkeld door Free Online Marketing, 

en/of andere computer programmes waarvoor het Product door Free Online Marketing is ontwikkeld. 

Het Product mag op meerdere computers, maximaal 5, (vijf), geïnstalleerd worden voor het beheer van online producten voor een bedrijf 

of instantie.  

 

5. Indien u het Product op meer dan 5 computers wilt installeren, of het Product in meer dan 5 simultane sessie tegelijkertijd wilt 

gebruiken, dient u afzonderlijke licenties voor het Product aan te schaffen, voor ieder van deze computers of sessies. 

 

6. Indien u het Product gebruikt om audio, video of andere content te maken of distribueren is Free Online Marketing niet aansprakelijk 

voor dit soort content. Uitsluitend u bent aansprakelijk voor de eigendomsrechten, legaliteit en regulering van site content, inclusief maar 

niet beperkt tot kwesties betreffende auteursrechten en obsceniteit regulering wereldwijd.  

 

7. De Licentievoorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde tijd. 

De abonnement op de licentie is voor een periode van 12 maanden, en is inclusief updates mits updates worden uitgevoerd.  

Updates hebben betrekking op de Doc2Web® cliënt/browser en niet de aangekoppelde site(s) of programma’s. 

Doc2Web® is ontwikkeld voor gebruik op computers uitgerust met een modern Microsoft besturing systeem. Doc2Web® geeft geen 

garantie van correcte functionering met verouderde of niet geadviseerde software configuraties. Het is de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker te zorgen voor een correcte verbinding tussen Doc2Web® en de host server, locale firewall en proxy server instellingen dienen 

niet te belemmeren.  

 

8. Het Product mag niet verhuurd, verpacht of op enige andere wijze commercieel geëxploiteerd worden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Free Online Marketing. In het geval van Internet producten mag het Product gebruikt worden voor beheer 

van de Internet Producten waarvoor het Product geleverd is zolang hosting en licentie kosten tijdig betaald worden, door overschrijden 

van de op de factuur genoemd betaaldatum wordt het Product afgesloten tot de betaling volledig betaald is. 

Aansluitkosten van 50 euro worden in rekening gebracht om het Product te activeren na door betalingsgebrek afgesloten te zijn.  

 

9. Doc2Web® Internet Producten zijn niet Open Source programma’s en worden uitsluitend gehost op de servers van Free Online 

Marketing. Bij een verzoek het Internet Product (site, intranet, extranet, web applicatie) naar de hosting faciliteiten van een ander bedrijf 

te verhuizen wordt een HTML versie van de Internet Product (waar mogelijk) tegen betaling aangeboden. Doc2Web® databases en 

Doc2Web® bestanden worden niet aan 3
e
 partijen beschikbaar gemaakt of naar andere hosting servers verhuisd. Eventuele content 

update en dynamische applicatie mogelijkheden geassocieerd met het oorspronkelijk product kunnen in een HTML versie mogelijk niet 

functioneren.   

 

10. Doc2Web® is getest op verschillende PC configuraties, eventuele problemen worden zo spoedig mogelijk opgelost. Het is niet 

mogelijk een computer programma te testen op alle mogelijke configuraties en Free Online Marketing kan niet verantwoordelijk gesteld 

worden voor eventuele schade aan software of hardware door het installeren van Doc2Web®.   

10.1 Free Online Marketing is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen 

gevolgschade, verlies van gegevens, gederfde omzet, winst en immateriële schade. 

10.2. De aansprakelijkheid van Free Online Marketing jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een 

samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk door Gebruiker 

aan Free Online Marketing betaalde vergoedingen (exclusief BTW) tot maximaal 500,00 Euro.  

10.3. Gebruiker vrijwaart Free Online Marketing voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding 

van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Licentievoorwaarden en/of Doc2Web®. 

10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 2 (twee) weken na het 

ontstaan daarvan schriftelijk aan Free Online Marketing meldt. 
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10.4.. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-

infrastructuur, van enig operator of internetservice- of acces provider, de volledige bezetting van inbellijnen of onvoldoende bandbreedte 

van een acces provider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, 

stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Free Online Marketing door zijn eigen 

leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Licentievoorwaarden 

redelijkerwijs niet van Free Online Marketing kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Licentievoorwaarden worden opgeschort, 

alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

11. De Licentievoorwaarden kunnen door een partij, zonder inachtneming van een opzegtermijn, worden beëindigd. 

11.1. In geval van een beëindiging, zoals bedoeld in het vorige lid, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de 

Licentievoorwaarden doorlopen: 

- intellectuele eigendomsrechten; 

- aansprakelijkheid. 

Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Free Online Marketing op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken. 

 

12. Free Online Marketing behoudt zich het recht voor deze Licentievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

12.1. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Licentievoorwaarden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na 

bekendmaking van de wijziging door Free Online Marketing per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang 

kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De meest recente versie kan Gebruiker raadplegen op de Website. 

12.2. Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van 

kracht worden de Licentievoorwaarden ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de 

ingangsdatum van de wijziging is. 

 

13. Op de Licentievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

13.1. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Licentievoorwaarden.  

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar 

aanleiding van de Licentievoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam. 

13.3. Partiële nietigheid: 

Indien een bepaling uit de Licentievoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Licentievoorwaarden aan. 

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de 

oorspronkelijke Licentievoorwaarden gestalte wordt gegeven. 

 

14. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst dient u alle kopieën van het Product van uw computer(s) te 

verwijderen en alle Product materialen te retourneren aan uw distributeur of Free Online Marketing voor een restitutie van de betaalde 

licentie kosten. Gebruiker dient de voorwaarden zorgvuldig te lezen voor gebruik van de software.  
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Dorpsdijk 150A 
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