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uitgegeven op :  
referentie :  
 
 

LICENTIECONTRACT  
 
 
 
TUSSEN:  
 
Ten Square BV, met maatschappelijke zetel te 3970 Leopoldsburg, 
Pater Asteerstraat 56, 
 
BTW BE0728686863 
 
vertegenwoordigd door de heer Gunther VRANCKEN  
 
hierna genoemd ’Ten Square BV’, 
 
EN:
 .................................................................................................................................................
. 
 
 

................................................................................................................................................. 
 
 

................................................................................................................................................. 
 
 

................................................................................................................................................. 
 
 
RPR. 
 .................................................................................................................................................
. 
 
 
BTW. 
 .................................................................................................................................................
. 
 
vertegenwoordigd door 
 
 .................................................................................................................................................
. 
 
hierna genoemd ‘de klant’ 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
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ARTIKEL 0: Voorafgaande informatie 
 
0.1  Deze overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands. 
 
0.2. De verschillende stappen waarmee de overeenkomst wordt gesloten zijn als volgt:  
 

a. De klant downloadt en installeert de demo software van de CMR-JET website 
 
b. Indien de klant de software wenst aan te kopen, plaatst de klant zijn order via het  
  bestelsysteem of webshop op de CMR-JET website via volgende stappen : 
 

1. De klant navigeert via een webbrowser (Internet explorer, Firefox, etc) naar de  
CMR-JET website (www.cmr-jet.eu) 

2. De klant klikt op de CMR-JET Website op de link : “Webshop” 
3. De klant klikt in de productlijst op de knop “In winkelmand” naast het gewenste 

product, bijvoorbeeld “CMR-JET 1 gebruiker” 
4. De klant krijgt een overzicht te zien van de producten in de winkelmand, samen met 

de totaalprijs van de producten. 
5. Indien gewenst kan de klant  nog andere producten toevoegen aan de winkelmand, 

zoals bijvoorbeeld een backup-cd, door in de winkelmand te klikken op ‘verder 
winkelen”. De klant kan daarna opnieuw de stappen 2 tot 4 volgen tot alle gewenste 
producten in de winkeldmand getoond worden. 

6. De klant klikt op de knop ‘’Afrekenen” in de winkelmand 
7. De klant wordt doorgeleid naar de “login pagina”. Indien de klant reeds geregistreerd 

is, kan deze inloggen met de ontvangen login-codes en verdergaan met stap 14. 
Indien de klant reeds geregistreerd is, maar de inlogcodes vergeten is, kan de klant 
deze opnieuw opvragen via de link “paswoord ophalen” 

8. Indien de klant nog niet geregistreerd is, klikt deze op de link “hier registreren” 
9. De klant vult het formulier in met de gevraagde gegevens (naam, BTW nr, adres, etc) 
10. De klant ontvangt via het opgegeven email adres een email, met daarin de 

inlogcodes waarmee hij/zij op de CMR-JET website kan inloggen. De klant klikt in de 
ontvangen mail op de link “naar de website”, of klikt in de CMR-JET website op de 
link “LOGIN” 

11. De klant vult in de login pagina de inlogcodes in : email adres en het gekozen 
paswoord, en klikt op de knop “Login” 

12. De klant klikt op de link “winkelmand” links onderaan de CMR-JET website. 
13.  De klant klikt in de winkelmand pagina op de knop “afrekenen”. 
14. De klant krijgt nu een totaaloverzicht te zien, met daarin een overzicht van de 

bestelling, subtotaal, BTW bedrag, en totaalprijs. Tevens worden de persoonlijke 
registratie gegevens getoond. Onder deze gegevens staat een knop “Registratie info 
wijzigen” waarmee de klant indien gewenst de registratie gegevens kan aanpassen 
De klant kan de bestelling wijzigen door de klikken op de knop “Bestelling wijzigen”, 
waarna de klant zal doorgestuurd worden naar de winkelmand (stap 11) 

15. De klant klikt op de knop “Bestelling plaatsen” 
16. Er wordt een venster/kader getoond met daarin de melding:  

 

Belangrijk! 

De bestelling kan pas geplaatst worden als u akkoord gaat met 
onderstaande algemene voorwaarden. Lees de voorwaarden door, en 
klik onderaan dit venster op de knop "ik ga akkoord" indien u akkoord 
gaat met de algemene voorwaarden. 
 
onder deze melding staan de volledige algemene voorwaarden, samen met het 
licentiecontract en de algemene voorwaarden als een downloadbaar pdf-bestand. 
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Ook is een link voorzien naar het gratis programma “PDF Reader” om de pdf 
bestanden te kunnen lezen op pc’s waarop dit programma nog niet is geïnstalleerd. 

17. De klant moet op de knop “Ik ga akkoord met de voorwaarden” klikken om de 
bestelling definitief te plaatsen. 

 
Vanaf de plaatsing van de bestelling zijn de klant en TEN SQUARE BV definitief met elkaar 
verbonden. 

 
c. Na aanvaarding van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met daarin: 

• Een overzicht van bestelde producten, totaalbedrag en BTW 

• De instructies tot overschrijving van het totaalbedrag 

• Het licentiecontract in digitale vorm 
 

d. De klant ondertekent 2 exemplaren van het licentiecontract, en stuurt de 2 exemplaren 
binnen de 5 (vijf) werkdagen aangetekend op naar TEN SQUARE BV.  

 
e. De klant schrijft binnen de 5 (vijf) werkdagen het totaalbedrag over volgens de instructies in 

de bevestigingsmail 
 

f. Na ontvangst van de integrale betaling en de licentiecontracten, ondertekent TEN SQUARE 
BV beide 

exemplaren van het contract, en stuurt binnen de 5 (vijf) werkdagen 1 exemplaar terug naar 
de klant per post, samen met de registratiecodes van de software, en de factuur.  

 
0.3. De klant kan als volgt invoerfouten opsporen en corrigeren vooraleer een order te plaatsen:  

 
Vooraleer de klant een bestelling kan plaatsen, krijgt hij/zij  een totaaloverzicht te zien, 
met daarin een overzicht van de bestelling, subtotaal, BTW bedrag, en totaalprijs. Tevens 
worden de persoonlijke registratie gegevens getoond. Onder deze gegevens staat een 
knop “Registratie info wijzigen” waarmee de klant indien gewenst de registratie gegevens 
kan aanpassen 
De klant kan de bestelling wijzigen door de klikken op de knop “Bestelling wijzigen”, 
waarna de klant zal doorgestuurd worden naar de winkelmand (stap 11). Via de 
winkelmand kan de klant producten toevoegen of verwijderen. 
Op deze manier kan de klant alle ingevoerde gegevens nakijken en corrigeren vooraleer 
de bestelling geplaatst wordt. 

 
0.4  Alle overeenkomsten worden in hun originele papieren vorm bewaard op de bedrijfslocatie 
van TEN SQUARE BV. De klant kan na schriftelijke mededeling steeds een kopie van zijn 
overeenkomst verkrijgen, tenzij TEN SQUARE BV niet meer beschikt over de overeenkomst, 
voorkomend  door overmacht zoals bv. brand. 
 
ARTIKEL 1: Contractuele voorwaarden  
 
1.1. Deze voorwaarden vervangen en ontbinden om het even welke voorwaarden van de klant, 
behoudens bij andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. 
 
1.2. Dit contract en bijlagen bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en 
vernietigen en vervangen met betrekking tot het voorwerp alle voorgaande mondelinge of 
geschreven voorstellen, overeenkomsten of verbintenissen. 
 
1.3. Dit contract mag slechts gewijzigd worden door een bijkomende bijlage door beide partijen 
ondertekend. Schriftelijke wijzigingen aan dit contract zijn slechts geldig indien ze door beide 
partijen zijn geparafeerd. 
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1.4. Bij tegenstrijdigheid of afwijking tussen de bepalingen van dit contract en de bijlagen, 
gelden bij voorrang de bepalingen vermeld in de bijlagen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de 
bijlagen onderling zal de meest recente bijlage voorrang hebben. 
  
ARTIKEL 2: Voorwerp 
 
2.1. Dit contract bepaalt de voorwaarden waartegen aan de klant een gebruiksrecht verleend 
wordt voor de CMR – software, door TEN SQUARE BV ontwikkeld, zoals in BIJLAGE 1 nader 
omschreven. De specificaties van de te leveren software zijn opgenomen in BIJLAGE 1.  
 
2.2. TEN SQUARE BV verleent aan de klant, die aanvaardt, een niet-exclusief, niet-
overdraagbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur voor de software, zoals in BIJLAGE 1 nader 
bepaald, voor maximaal de gebruiksomvang waarvoor betaald wordt.  
 
2.3. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit contract geen enkel opzegging, 
noch overdracht vanwege TEN SQUARE BV bevat m.b.t. het intellectueel eigendomsrecht van de 
software dat volledig toebehoort aan TEN SQUARE BV. 
 
2.4 De verbintenis van TEN SQUARE BV beperkt zich tot het leveren van het gebruiksrecht op  
de in BIJLAGE 1 bepaalde software naar best vermogen en rekening houdend met de beschikbare 
mogelijkheden en gegevens.  
 
TEN SQUARE BV garandeert geenszins dat het door de klant verhoopte resultaat met de in 
BIJLAGE 1 omschreven software bereikt wordt.  
 
TEN SQUARE BV biedt geen enkele waarborg dat haar softwarepakket aan de behoefte van de 
klant zal tegemoet komen, noch dat de softwareproducten zullen functioneren in iedere hardware – 
en/of software omgeving, noch dat de werking ervan onafgebroken foutloos zal verlopen.  
 
2.5. De klant erkent dat TEN SQUARE BV geen resultaatsverbintenis heeft.  
 
ARTIKEL 3: Levering  
 
3.1. Alle door TEN SQUARE BV aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet- bindend, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen 
geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een 
bestelling of een schadevergoeding.  
 
3.2. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 
werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van diensten 
bekendgemaakt te worden aan TEN SQUARE BV en dit per aangetekende brief.  
 
3.3. De klant erkent voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de  
geleverde software.  
 
3.4. De klant erkent alle nuttige, noodzakelijke en dienstige informatie voor het gebruik van de 
in BIJLAGE 1 gespecificeerde software (= “CMR-software”) te hebben ontvangen. 
 
ARTIKEL 4: Bijzondere verplichtingen van TEN SQUARE BV 
 
4.1.  TEN SQUARE BV verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte 
opdrachten en de door haar te verrichten diensten.  
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3.2. TEN SQUARE BV ziet erop toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar 
geleverde producten en diensten :  

 
a. voldoen aan de opgegeven kwalificaties 
b. op vakbekwame wijze worden uitgevoerd 

 
3.3. TEN SQUARE BV ziet erop toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de  
ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en 
ervaring.  
 
ARTIKEL 5:  Bijzondere verplichtingen van de klant 
 
5.1. De klant zal TEN SQUARE BV steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van de nuttige  
en voor de uitvoering van dit contract noodzakelijke gegevens, documenten, goedkeuringen en 
informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van TEN SQUARE BV 
noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locaties ter beschikking stellen.  
 
5.2. Het komt de klant toe om alle nodige maatregelen te nemen teneinde vertraging in  
de overdracht van de software te voorkomen of, in voorkomend geval te minimaliseren. 

 
5.3. De klant garandeert dat alle redelijke instructies van TEN SQUARE BV met betrekking tot  
het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te 
kunnen uitvoeren, en TEN SQUARE BV in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom 
TEN SQUARE BV redelijkerwijze verzoekt.  
 
5.4. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te  
gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een 
eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot aansprakelijkheid van TEN SQUARE 
BV leiden.  
 
5.5. De klant verbindt zich ertoe geen enkele wijzigingen of adaptaties aan te brengen 
aan de door TEN SQUARE BV geleverde software, tenzij door TEN SQUARE BV hiervoor 
voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.  
 
5.6. De klant zal de CMR – software enkel aanwenden voor het afdrukken van  
informatie op een vrachtbrief uitgegeven door één van de volgende instellingen:  
 
Voor Belgë: 
 
1° Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA), Stapelhuisstraat 5A, 1020 
Brussel; 
 
2° Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest (SAV), Land van Rodelaan 20, 9050 Gent; 
 
3° Unie van Professionele Transportondernemingen en Routiers (U.P.T.R.), rue Denis Lecocq, 
s.n°, 4031 Liège. 
 
4° Enige andere volgens het artikel 33 § 1 van het Ministerieel Besluit van 5 februari 2007 tot 
wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg 
erkende drukker.  
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De klant erkent er van op de hoogte te zijn dat het gebruik van CMR – vrachtbrieven die niet door 
één van de hierboven vermelde instellingen werd afgeleverd, strafbaar is ( Art. 23, 24 26, §3, 32, - 
37 Wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, B.S. 30 juni 1999) 
 
Voor Nederland: 
:  
bVa / Beurtvaartadres B.V.   
 
Hofweg 33 
2631 XD Nootdorp  
 
Postbus 24023 
2490 AA Den Haag 
 
De klant neemt er hierbij kennis van dat TEN SQUARE BV geen erkende drukker is. 
 
5.7. De klant erkent nooit van de software gebruik te zullen maken om enige andere 
vrachtbrief te creëren. Hij zal ook nooit met behulp van de software een vrachtbrief afdrukken op 
een voorheen blanco papier.  
 
TEN SQUARE BV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden als de klant de door haar 
geleverde software misbruikt om de wet te omzeilen.  
 
5.8. De klant erkent te voldoen aan de volgende systeemvereisten voor het gebruik van de 
CMR – software:  
 

• Ondersteunende besturingssystemen 
 
Windows 2000 SP4 
Windows XP 
Windows Vista 
 

• Vereiste componenten 
 
.NET Framework 1.1.  
Microsoft MDAC 2.6. of hoger 
 

• Minimum hardware 
 
Intel®Pentium® III-processor of een equivalente processor 
128 MB geheugen 
50 MB vrije schijfruimte op de C: schijf 
Lokale printer voor het afdrukken van documenten 

 
5.9.  Niet nakoming door de klant van zijn verbintenissen bevrijdt TEN SQUARE BV van alle 
garantieverbintenissen en van enige aansprakelijkheid.  
 
ARTIKEL 6: Acceptatie van de software 
 
6.1. De software van TEN SQUARE BV kan gedurende 30 dagen gratis op proef gebruikt 
worden( = “proefperiode”). De software zal gedurende deze 30 dagen volledig werken, met alle 
functionaliteit. Indien de klant tijdens deze proefperiode merkt dat de software niet voldoet aan één 
of meerdere van zijn / haar eisen, kan de software verwijderd worden, en is de klant niets 
verschuldigd aan TEN SQUARE BV. 
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6.2. Indien de klant na deze termijn van 30 dagen wenst gebruik te blijven maken van  
de software van TEN SQUARE BV, dient de klant een week voor het einde van de termijn van 30 
dagen zijn bestelling te plaatsen volgens de door hem gewenste modaliteiten via het 
bestelsysteem of webshop op de CMR-JET website. 
 

1 user*:        € 379,00 
2 users*:        € 699,00 
3 tot 5 users*       € 999,00 
6 tot 10 users*:  € 1.849,00 
 
* users= aantal gelijktijdige gebruikers 
 
Back – up installatie CD, verzonden per post:  € 40,00 
E-mail support (per uur):  € 65,00 
 

Wanneer de klant niet tijdig, zijnde ten minste een week voor het einde van de proefperiode een 
order plaatst op de website van TEN SQUARE BV zal zijn gebruiksrecht niet verlengd worden.  
 
Na de bestelling zullen een overzicht van bestelde producten, totaalbedrag en BTW, de instructies 
tot overschrijving van het totaalbedrag en het licentiecontract in digitale vorm  
per email verzonden worden aan de klant. De klant dient deze 2 exemplaren van de 
licentieovereenkomst ondertekend en aangetekend aan TEN SQUARE BV terug te sturen, binnen 
de 5 werkdagen.  
 
De overschrijving van het totaalbedrag, zoals vermeld in de bevestigingsmail, dient ook binnen de 
5 (vijf) werkdagen te gebeuren op de rekening met nummer 734-0113503-22. Onderhavige licentie 
– overeenkomst dient echter door de klant eerst gelezen te worden, alvorens een betaling te 
verrichten. 
 
Na ontvangst van de integrale betaling en de licentiecontracten, ondertekent TEN SQUARE BV 
beide 
exemplaren van het contract, en stuurt binnen de 5 (vijf) werkdagen 1 exemplaar terug naar de 
klant per post, samen met de registratiecodes van de software, en de factuur. Ook zal TEN 
SQUARE BV binnen de 7 werkdagen de registratiecodes per e-mail verzenden. 
 
6.3.   De software van TEN SQUARE BV wordt online aangeleverd. De klant kan zelf de software 
downloaden via de website van TEN SQUARE BV. Eventueel kan indien gewenst een installatie 
CD – ROM opgestuurd worden via de post. De prijs van deze CD – ROM bedraagt € 40,00.  
 
6.4. In het geval van niet-conformiteit duidelijk door de klant geïdentificeerd en  
bewezen, zal de klant de tekortkoming onmiddellijk aan TEN SQUARE BV schriftelijk melden en dit 
in elk geval vóór het einde van de proefperiode.  
 
6.5. De klant erkent door het ondertekenen van deze overeenkomst, voldoende te zijn ingelicht 
over de mogelijkheden van de CMR – software.  
 
6.5. Op de CMR –software kan na de proefperiode geen enkele garantie of waarborg  
worden verleend.  
 
ARTIKEL 7: Productondersteuning 
 
7.1. Productondersteuning van de CMR – software wordt enkel via e-mail verleend. Bij  
elke aankoop van CMR- software zit standaard 1 uur gratis “e-mail support”. (= 1 werkuur van een 
technisch medewerker tijdens de kantooruren, zijnde van 9 tot 17u en op een weekdag).  
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7.2. Voor verdere support kunnen support – uren worden aangekocht via de website of via 
overschrijving. De prijs voor 1 uur e-mail support bedraagt € 65,00. 

 
7.3. Het aantal standaarduren gratis e-mail support kunnen door TEN SQUARE BV gewijzigd 
worden, mits kennisgeving hiervan op de website van TEN SQUARE BV, ten minste één maand 
voor de doorvoering van de wijziging.  

 
7.4. Niettegenstaande TEN SQUARE BV er zich toe verbindt alle support – vragen zo goed 
mogelijk te behandelen, kan er niet gegarandeerd worden, dat elk probleem kan opgelost worden .  
 
ARTIKEL 8 : Prijzen 
 
8.1. De software en eventuele e-mailsupport zullen door TEN SQUARE BV geleverd worden 
tegen de afgesproken prijs, zoals hierboven en in bijlage bepaald. 
 
8.2. Alle vermelde bedragen zijn in Euro (€) en exclusief B.T.W, of andere heffingen 
welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.  Alle te heffen rechten of 
belastingen zijn ten laste van de klant.  
 
8.3. In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met porto – en verpakkingskosten, die 
aanvullend in rekening worden gebracht en waarvan de klant in kennis wordt gesteld op het 
moment dat zijn bestelling definitief is bevestigd.  
 
8.4. TEN SQUARE BV is bevoegd na schriftelijke berichtgeving of berichtgeving via e-mail aan  
de klant en met inachtname van een termijn van 15 dagen de prijzen en tarieven van de door haar 
geleverde producten en eventuele diensten te verhogen. 
 
8.5. De software wordt betaald volgens de tarieven die geldig zijn op het moment dat men deze 
software bestelt via het bestelsysteem of de webshop op de CMR-JET website. 
 
 
ARTIKEL 9: Facturatie en betaling 
 
9.1. Vooraleer de klant de registratiecodes ontvangt om de software van de website van TEN 
SQUARE BV te kunnen downloaden, zal hij dienen de betaling, volgens de gewenste modaliteiten, 
integraal uit te voeren.  
 
9.2. Betaling kan via overschrijving op het rekeningnummer 734- 0113503- 22  
 
Voor buitenlandse overschrijvingen : 
 
IBAN  BE06 7340 1135 0322 
BIC  KREDBEBB 
 
9.3. Binnen de 5 (vijf)  werkdagen na de ontvangst van de integrale betaling en de twee 
exemplaren van onderhavige ondertekende licentie - overeenkomst, zal TEN SQUARE BV 
overgaan tot het verzenden van de registratiecodes, één ondertekend exemplaar van onderhavige 
licentie - overeenkomst en de factuur via de gewone post. 
 
ARTIKEL 10: Duur en beëindiging 
 
10.1 Dit contract treedt in werking vanaf zijn ondertekening door de twee partijen. 
 
10.2. Iedere partij heeft het recht dit contract van rechtswege te beëindigen als de andere partij in 
belangrijke mate één of meer van haar verplichtingen niet nakomt, mits kennisgeving van zulke 
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schending per aangetekend schrijven aan de andere partij wordt gedaan, tenzij alle schendingen 
die daarin worden vermeld binnen de dertig (30) dagen na voornoemde kennisgeving ongedaan 
worden gemaakt. 
 
10.3. In geval van staking van betaling, faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening van één 
der partijen, is onderhavige overeenkomst automatisch en van rechtswege, zonder 
ingebrekestelling, beëindigd. 
 
ARTIKEL 11: Vertrouwelijke informatie 
 
11.1. Partijen zullen alle informatie die zij ontvangen van de andere partij met betrekking tot 
onder andere gegevens (-bestanden) en/of met betrekking tot elkaars organisatie en/of andere 
vertrouwelijke, partijgebonden informatie, beschouwen als in vertrouwelijkheid ontvangen 
informatie.  
 
11.2. Partijen zullen de confidentiële informatie uitsluitend aanwenden teneinde het doel van 
onderhavige overeenkomst te bereiken.  
 
De confidentiële informatie zal door de ontvangende partij, haar personeelsleden en/of 
medewerkers geheim worden gehouden en niet openbaar gemaakt of ter beschikking van derden 
worden gesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 
 
11.3. Indien confidentiële informatie openbaar gemaakt moet worden of ter beschikking gesteld 
van derden op grond van wettelijke voorschriften of op rechterlijk bevel, dient de partij die 
openbaar maakt, de andere partij hiervan in kennis te stellen. 
 
11.4. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die: 
 

• rechtmatig en/of niet in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst publiek is of 
beschikbaar wordt,  

• verplicht door de wet of door een onderliggende rechterlijke uitspraak openbaar moet 
worden gemaakt, 

• op rechtmatige wijze is verkregen van derden of 

• op totaal van de wederpartij onafhankelijke wijze door de andere partij is ontwikkeld of 
ontdekt, mits dit door de partij die zich erop beroept kan worden aangetoond. 

 
ARTIKEL 12: Octrooien en auteursrechten 
 
12.1. Behoudens expliciete afwijkingen voorzien in de afgesloten overeenkomst, wordt op alle 
door TEN SQUARE BV aangewende of ontwikkelde systemen, programma’s en werkmethodes en 
welke andere middelen ook geen enkel recht aan de klant overgedragen. De klant kan in geen 
geval aanspraak maken op enig eigendomsrecht van gebruikte technieken in programmatie, 
analyse en werkuitvoering, evenals de toegepaste ideeën.  
 
12.2. De CMR – software – zoals in bijlage omschreven -  wordt als de onvervreemdbare 
eigendom van TEN SQUARE BV beschouwd. Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, is 
verboden of mag slechts gebeuren met de schriftelijke toestemming van TEN SQUARE BV.Zonder 
toestemming van TEN SQUARE BV is het de klant verboden de door TEN SQUARE BV 
verschafte registratiecodes aan derden over te dragen.  Bij overtreding moet een 
schadevergoeding betaald worden van minimum € 12.500, 00 meer elke andere vergoeding voor 
bewezen schade.  
 
12.3. De software die TEN SQUARE BV ter beschikking stelt blijft eigendom van TEN SQUARE 

BV en wordt 
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beschermd onder de wetten op het auteursrecht en internationale verdragen.  Het gebruik van 
deze software valt onder de gebruiksrechtovereenkomst, indien van toepassing, die bij de software 
wordt ter kennis gebracht van de gebruiker. 
 
12.4 TEN SQUARE BV zal de klant vrijwaren tegen elke actie van derden die gebaseerd is op 
de bewering dat de software inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten die aan derden 
toebehoren, enkel en alleen ingeval de klant TEN SQUARE BV onmiddellijk schriftelijk informeert 
over het bestaan van dergelijke bewering.  
 
12.5   Indien een dergelijke inbreuk in een definitief eindvonnis vastgelegd wordt zal TEN 
SQUARE BV het recht hebben om, volgens haar eigen keuze en op haar kosten: 
 
 (i) ofwel het recht te verkrijgen om het gebruik van de software voort te zetten 

(ii) ofwel de software te vervangen of zodanig te wijzigen dat de inbreuk niet meer bestaat, 
(iii) ofwel, indien het bovenstaande in redelijkheid niet te bereiken valt, de software terug te 
nemen en de klant overeenkomstig terug te betalen rekening houdend met de afschrijving 
van de software 

 
12.6    TEN SQUARE BV zal niet aansprakelijk zijn indien de inbreuk berust op: 
 

(i) het gebruik van software waaraan wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan TEN 
SQUARE BV, indien de inbreuk niet zou bestaan zonder een dergelijke wijziging en/of 
(ii) het gebruik van de software in combinatie met andere software niet door TEN SQUARE 
BV geleverd, indien de inbreuk niet zou bestaan zonder een dergelijke combinatie. 

 
ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid 
 
13.1. TEN SQUARE BV is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet 
of grove schuld van TEN SQUARE BV en / of haar werknemers. 
 
13.2. Onverminderd de bedragen desgevallend uitgekeerd in het kader van een 
verzekeringspolis door een verzekeringsmaatschappij voor lichamelijke en stoffelijke schade, zal in 
geen geval de totale schadevergoeding, waartoe TEN SQUARE BV uit hoofde van haar 
contractuele en/of extra - contractuele aansprakelijkheid zou kunnen gehouden worden, hoger zijn 
dan de ontvangen sommen (exclusief B.T.W.) betaald door de klant in het kader van dit contract.  
 
13.3. De onrechtstreekse schade, zoals ondermeer de financiële of commerciële  
verliezen, gevolgschade, winstderving, de verhoging van algemene kosten, het verstoren van de 
planning, schade door bedrijfsstagnatie, het verlies van verhoopte winst, cliënteel of besparingen 
of om het even welke klacht tegen de klant ingediend door derden, kan in geen geval aanleiding 
geven tot schadeloosstelling, zelfs indien TEN SQUARE BV vooraf ingelicht werd over de 
mogelijkheid van schade. 
 
13.4. TEN SQUARE BV kan niet aangesproken worden uit hoofde van verborgen gebreken of 
voor het niet – bereiken van een bepaald resultaat. 
 
13.5. Aansprakelijkheid van TEN SQUARE BV voor schade aan derden, zijnde een niet – klant, 
is uitgesloten.  

 
13.6. De aansprakelijkheid van TEN SQUARE BV wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant TEN SQUARE BV onverwijld en 
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de 
tekortkoming, en TEN SQUARE BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn 
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke 
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omschrijving te omvatten van de tekortkoming, teneinde TEN SQUARE BV in staat te stellen 
adequaat te reageren.  
 
13.7 Voorwaarde voor enige schadevergoeding is steeds dat de klant onverwijld na het  
ontstaan van de schade TEN SQUARE BV schriftelijk op de hoogte brengt.  
 
ARTIKEL 14: Algemene beschikkingen 
 
14.1. Overdracht - De klant kan dit contract noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde 
overdragen, tenzij schriftelijk akkoord van TEN SQUARE BV. 
 
14.2. Gedeeltelijke ongeldigheid - Indien één of meer bepalingen uit dit contract als ongeldig 
worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of 
bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van 
kracht blijven. In een dergelijk geval zullen bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene 
die door de partijen overeengekomen werden, van toepassing worden in vervanging van de 
ongeldige bepalingen.  
 
14.3. Rechtsverwerking - Het in gebreke blijven door één der partijen om haar rechten onder 
deze overeenkomst af te dwingen, zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch 
in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen. 
 
14.4. Overmacht - Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn wegens een tekortkoming in de 
uitvoering van de verbintenissen van dit contract, indien deze tekortkoming door overmacht is 
ontstaan. Overmacht duidt op alle gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil der partijen. 
 
Onder overmacht wordt mede verstaan een niet – toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers 
van TEN SQUARE BV. 
 
14.5. Wet en bevoegde rechtbank – Alle betrekkingen tussen TEN SQUARE BV en de klant 
worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die eerst niet in der minne tussen de 
partijen geregeld kunnen worden na een periode van dertig (30) dagen, worden uitsluitend 
beslecht door de rechtbanken en vredegerechten van Leuven. 
 
Deze bevoegdheidsclausule is alleen in het voordeel van TEN SQUARE BV bedingen. TEN 
SQUARE BV kan eraan verzaken en de klant dagvaardden voor om het even welke Belgische of 
vreemde rechtbank, bevoegd overeenkomstig de wet.  
 
14.6. Keuze van woonplaats - Tenzij anders per aangetekend schrijven gemeld,  
kiezen de partijen als woonplaats het adres op het eerste blad van dit contract vermeld. Alle 
documenten inclusief facturen, brieven of faxen dienen naar vermeld adres verzonden te worden. 
 
14.7.  Onderhoud – Voor de CMR- software in BIJLAGE 1 omschreven bestaat er geen 
onderhoudscontract.  
 
 
 
 
GEDAAN TE                               OP                             IN 2 ORIGINELE EXEMPLAREN 
WAARVAN ELKE PARTIJ VERKLAART EEN EXEMPLAAR TE HEBBEN ONTVANGEN. 
 
 
VOOR TEN SQUARE BV        VOOR DE KLANT 
Gunther VRANCKEN 
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BIJLAGE 1 
 

Specificaties van de CMR-JET software 
 
Functionele omschrijving 
 
Met de CMR-JET software kunnen Belgische en Nederlandse CMR vrachtbrieven worden ingevuld 
en afgedrukt. Voor bepaalde velden van het CMR document, zoals afzender of bijlagen, kunnen 
favoriete waardes worden opgeslagen, zodat deze achteraf snel kunnen worden opgezocht en 
ingevoegd. 
 
 
Het doel van de CMR-JET software 
 
De CMR-JET software heeft als doel het geautomatiseerd invullen van CMR vrachtbrieven. 
Eveneens zullen CMR documenten in een digitale vorm kunnen opgeslagen worden. 
 
 
 
De werking van de CMR-JET software 
 
De CMR-JET software toont een grafische representatie van CMR documenten, waarin met behulp 
van invoervelden gewenste waardes digitaal kunnen worden ingegeven. Deze waardes kunnen 
vervolgens door de CMR-JET software worden opgeslagen of afgedrukt. Bestanden worden 
opgeslagen met extensie .cmr . Bij het afdrukken van een CMR document  worden steeds enkel de 
ingevulde waardes afgedrukt, zonder de getoonde achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


