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LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE IDEXX ANIMANA API-SERVICE 
(Doorkliklicentie) 

 
Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (End-User License Agreement, "EULA") is een juridische overeenkomst 
tussen u (een persoon of een rechtspersoon) en IDEXX Laboratories B.V. en haar gelieerde ondernemingen 
("Licentiegever") voor de "IDEXX ANIMANA API"-software van de Licentiegever die gekoppeld is aan deze EULA, en die 
mogelijk ook bijbehorende media, gedrukt materiaal en "online" of elektronische documentatie (gezamenlijk de 
"Software") kan omvatten. De "Software" omvat ook alle gerelateerde documentatie van de Software. 

 

DOOR OP DE KNOP ACCEPTEREN HIERONDER TE KLIKKEN OF ANDERSZINS DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U 
AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA EN VERKLAART U DAT U 18 JAAR OF OUDER BENT. ALS U NIET 
AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, KLIK DAN NIET OP DE KNOP ACCEPTEREN OF MAAK GEEN 
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS EEN ORGANISATIE, VERKLAART 
U HIERBIJ AAN DE LICENTIEGEVER DAT U BEVOEGD BENT DEZE VOORWAARDEN NAMENS DIE ORGANISATIE TE 
AANVAARDEN.  

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u een kopie van deze overeenkomst afdrukt en bewaart voor uw eigen 
administratie. 

ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA NIET AANVAARDT, KLIK DAN OP DE KNOP "WEIGEREN" OF "ANNULEREN" EN 
MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. 

 

1. VERLENEN VAN LICENTIE. De Licentiegever verleent u de volgende rechten, op voorwaarde dat u voldoet aan alle 
voorwaarden van deze EULA: 

 

(a) Verlening. De Licentiegever verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, zonder rechten 
op sublicentie, om de objectcode van de Software uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden te gebruiken, 
op voorwaarde dat een dergelijk doel in overeenstemming is met het toegestane gebruik van de Software zoals 
uiteengezet in deze EULA, en het doel waarvoor de Software is ontworpen zoals uiteengezet in de toepasselijke 
documentatie voor de Software, en voor zover toegestaan door uw betaling van de toepasselijke vergoeding 
voor de licentie.  U mag de documentatie die is toegevoegd aan de Software gebruiken in verband met het 
toegestaan gebruik van de Software. 

 

2. VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM. De Software wordt aan u in licentie gegeven, en niet verkocht, 
uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze EULA. De Software is beschermd door auteursrecht en 
andere wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom. De Licentiegever of de leveranciers van de 
Licentiegever zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van de Software.  
Behalve zoals hierin uitdrukkelijk aan u in licentie gegeven, behouden de Licentiegever en de leveranciers van de 
Licentiegever alle rechten, titels en belangen van de Software en alle bijbehorende auteursrechten, handelsmerken 
en andere intellectuele eigendomsrechten ervan. De EULA is beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten van de 
Licentiegever en de leveranciers van de Licentiegever van de Software, en omvat geen rechten op andere 
intellectuele eigendommen.  
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3. GEEN VERHUUR / COMMERCIËLE HOSTING. U MAG UW RECHTEN VAN DE SOFTWARE NIET IN SUBLICENTIE GEVEN, 
BEHALVE ALS DIT EXPLICIET TOEGESTAAN WORDT DOOR DEZE EULA. 

 

4. TOESTEMMING VOOR GEGEVENSEXTRACTIE VAN GEBRUIKER. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat IDEXX 
toegang zal krijgen tot en extractie zal uitvoeren op gegevens uit het Veterinary Practice Management System 
("Animana Software") van IDEXX Animana. Daarnaast erkent u en gaat u ermee akkoord dat het extract van de 
gegevens beschikbaar zal worden gemaakt via de IDEXX Animana API en zal worden gebruikt door bedrijven om de 
diensten te verlenen waarop uw praktijk(en) zich hebben geabonneerd (“Uw dienstverleners”). Dergelijke toegang 
tot het extract van de gegevens wordt alleen beschikbaar gesteld via de IDEXX Animana API. U verklaart dat u, 
voorafgaand aan en als voorwaarde voor het verstrekken van uw informatie aan de Licentiegever, een overeenkomst 
aangaat en aanhoudt met al Uw dienstverleners, waarmee u de Licentiegever de bevoegdheid geeft om het extract 
van uw gegevens te delen, waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik, de openbaarmaking 
en de wijziging door Uw dienstverleners van het extract van uw gegevens. Als u kennis neemt van een wezenlijke 
schending of beëindiging van een van deze overeenkomsten, moet u de Licentiegever hiervan onmiddellijk op de 
hoogte stellen. Lees de voorwaarden van die overeenkomsten en zorg ervoor dat u begrijpt hoe het extract van de 
gegevens zal worden gebruikt. 

 

5. BEËINDIGING. Deze EULA is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze EULA worden 
onmiddellijk en automatisch beëindigd als u niet voldoet aan een van de voorwaarden van deze EULA. U moet het 
volledige gebruik van de Software onmiddellijk na beëindiging staken. De Licentiegever kan deze EULA, na 
schriftelijke kennisgeving aan u, op elk moment beëindigen.  De beëindiging van deze EULA door de Licentiegever zal 
geen van de andere rechten of rechtsmiddelen van de Licentiegever in de wet of in billijkheid beperken. 

 

6. UPGRADES. Animana hanteert een achterwaarts incompatibiliteitsbeleid voor API’s. De tijdlijn voor afschrijving en 
de datums voor einde levensduur (End Of Life of EOL) worden gepubliceerd wanneer een nieuwe versie wordt 
aangekondigd. Afschrijving en einde levensduur zijn normaal gesproken 6 maanden. Aanpassingen, gebaseerd op 
wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, zijn onmiddellijk van kracht. Alle aanpassingen zullen worden 
meegedeeld via de IDEXX Animana-website of via een vorm van rechtsstreekse communicatie van IDEXX Animana 
aan de klant. De klant zal binnen zes (6) maanden vanaf de datum van de eerste kennisgeving van enige 
aanpassing(en) (of een kortere periode gespecificeerd in de kennisgeving van de aanpassing(en)) (de 
“Conformiteitsperiode”) voldoen aan dergelijke aanpassing(en) door de meest recente versie van de API te 
implementeren en te gebruiken, en eventuele wijzigingen aan integcraties aan te brengen die nodig zijn als gevolg 
van dergelijke aanpassing(en).  

 

De klant erkent dat een aanpassing een nadelig effect kan hebben op integraties, waaronder, maar niet beperkt tot, het 
wijzigen van de manier waarop de integraties communiceren met de API en gegevens weergeven of verzenden. IDEXX 
Animana is op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van de klant of enige gebruiker van integraties van klanten 
met betrekking tot dergelijke aanpassingen of nadelige effecten die het gevolg zijn van dergelijke aanpassingen 

 

7. GARANTIE VAN TITEL.  De Licentiegever garandeert dat hij eigenaar is van de Software en/of het recht heeft om de 
Software in licentie te geven.   
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8. AFWIJZING VAN GARANTIES.  DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE IN HOOFDSTUK 7 IS IN PLAATS VAN ALLE ANDERE 
GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE, 
WAARONDER DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U ERKENT DAT 
U NIET HEBT VERTROUWD OP ENIGE GARANTIES ANDERS DAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE ZOALS UITEENGEZET 
IN HOOFDSTUK 9. DE LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE SOFTWARE 
ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. 

 

9. VORDERINGEN VANWEGE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. 

 

9.1 Reparatie of vervanging van inbreuk makende Software.  In het geval van een vordering vanwege 
inbreuk van een derde, zal de Licentiegever naar eigen keuze en op eigen kosten: (i) voor u het recht 
verkrijgen om de Software te blijven gebruiken in overeenstemming met deze EULA; (ii) de Software 
vervangen of wijzigen om ervoor te zorgen dat deze geen inbreuk maakt en toch voldoet aan de 
voorwaarden van deze EULA; of (iii) deze EULA beëindigen als geen van de bovenstaande opties 
redelijkerwijs beschikbaar is. 

 

9.2 Toepasselijkheid op producten van derden.  DE LICENTIEGEVER GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF 
GARANTIES EN BIEDT GEEN ENKELE VORM VAN VRIJWARING OF VERVANGING VAN CONVENANTEN 
MET BETREKKING TOT PRODUCTEN VAN DERDEN. De enige verantwoordelijkheid van de Licentiegever 
met betrekking tot producten van derden is het doorlopen van alle intellectuele eigendomsgaranties, 
vrijwaring en vervangende bepalingen die de Licentiegever ontvangt van de verkopers of leveranciers 
van dergelijke producten van derden en die de Licentiegever mag doorgeven.  “Producten van derden” 
hebben betrekking op applicatiesoftwareproducten die worden geleverd door externe leveranciers, 
waaronder het besturingssysteem en de applicatiesoftware waarmee de Software een interface vormt 
en die bepaalde functionaliteit bieden die essentieel is voor de werking van de Software.  Voor alle 
duidelijkheid: Producten van derden omvatten geen producten en diensten die door Uw 
dienstverleners aan u worden geleverd. DE LICENTIEGEVER GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES 
EN BIEDT GEEN ENKELE VORM VAN VRIJWARING OF VERVANGING VAN CONVENANTEN MET 
BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR UW DIENSTVERLENERS WORDEN VERSTREKT.  

 
9.3 DIT HOOFDSTUK 9 VERMELDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER EN DE 

EXTERNE LEVERANCIERS VAN DE LICENTIEGEVER EN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT 
VOOR VORDERINGEN WEGENS INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.   

 
10. UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLG- EN BEPAALDE ANDERE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE 

TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE LICENTIEGEVER OF DE LEVERANCIERS VAN DE LICENTIEGEVER IN GEEN 
GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DAN 
OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING OF VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE 
INFORMATIE, VOOR ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN 
PRIVACY, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN EEN PLICHT, MET INBEGRIP VAN IN GOED VERTROUWEN OF MET 
REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID EN VOOR WAT VOOR FINANCIEEL OF ANDER VERLIES DAN OOK) DAT HET 
GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, HET 
VESTREKKEN OF HET NIET VERSTREKKEN VAN ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN, INFORMATIE, SOFTWARE EN 
VERWANTE INHOUD DOOR MIDDEL VAN DE SOFTWARE OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE 
SOFTWARE OF ANDERSZINS OP GROND VAN OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE EULA, ZELFS IN HET 
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GEVAL VAN EEN STORING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), VERKEERDE VOORSTELLING, 
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, SCHENDING VAN CONTRACT OF SCHENDING VAN GARANTIE VAN DE LICENTIEGEVER 
OF ENIGE LEVERANCIER, EN ZELFS WANNEER DE LICENTIEGEVER OF ENIGE LEVERANCIER IS GEÏNFORMEERD OVER 
DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

 
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN; VRIJWARING. Ondanks eventuele schade die u om 

welke reden dan ook zou kunnen oplopen (inclusief en zonder beperking alle hierin genoemde schade en alle directe 
of algemene schade op grond van een contract of iets anders), zal de volledige aansprakelijkheid van de Licentiegever 
en alle leveranciers van de Licentiegever op grond van enige bepaling van deze EULA en uw exclusieve rechtsmiddel 
hieronder (behalve voor elk middel van reparatie of vervanging gekozen door Licentiegever) beperkt worden tot 
daadwerkelijke, directe schade van maximaal EUR 1.000. De voorgaande beperkingen, uitsluitingen en disclaimers 
(inclusief de Hoofdstukken 8, 9, 10 en 11) zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving, zelfs als een rechtsmiddel niet voldoet aan het essentiële doel. 

 

U stemt ermee in om de Licentiegever, haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, 
functionarissen, werknemers, onderaannemers en agenten te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en 
tegen alle boetes, beoordelingen, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven, waaronder redelijke 
vergoedingen voor advocaten en gerechtskosten die voortvloeien uit of het resultaat zijn van een onderzoek, maatregel, 
vordering of eis van een derde op basis van: (i) de inbreuk of verduistering van enig intellectueel eigendomsrecht of 
privacyrecht van het extract van uw gegevens dat in bezit is van of gebruikt, openbaar gemaakt of aangepast wordt door 
de Licentiegever zoals toegestaan door deze overeenkomst; (ii) het bezit, gebruik, de openbaarmaking of aanpassing van 
het extract van uw gegevens door Uw dienstverlener; of (iii) het niet aangaan, onderhouden of naleven van een 
overeenkomst met Uw dienstverleners. 

 

12. TOEPASSELIJK RECHT.  Op deze EULA is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Licentiegever uitdrukkelijk 
schriftelijk afstand heeft gedaan van de specifieke instantie of in strijd met de lokale wetgeving, is de enige en 
exclusieve jurisdictie en locatie voor maatregelen met betrekking tot het onderwerp hiervan Amsterdam, Nederland. 
Beide partijen stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbanken. De partijen 
komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken niet van toepassing is op deze EULA of op enig geschil of enige transactie die voortvloeien uit deze 
EULA. 

 

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID. Deze overeenkomst zet de volledige aansprakelijkheid van de 
Licentiegever en uw exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot de Software uiteen, en vervangt de voorwaarden 
van eventuele inkooporders en andere communicatie of reclame met betrekking tot de Software. U erkent dat deze 
overeenkomst een volledige verklaring is van de overeenkomst tussen u en de Licentiegever met betrekking tot de 
Software, en dat er geen andere eerdere of gelijktijdige afspraken, beloften, verklaringen of beschrijvingen met 
betrekking tot de Software zijn.  Geen enkele wijziging of aanpassing van deze EULA is bindend, tenzij deze op schrift 
zijn gesteld en ondertekend zijn door de Licentiegever. Het nalaten of vertragen van de uitoefening van een van beide 
partijen, enig recht of enige bevoegdheid hieronder kan op geen enkele wijze als een vrijstelling ervan gezien worden, 
noch zal het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van enig recht of bevoegdheid hieronder verdere uitoefening van 
enig ander recht hieronder uitsluiten. Als een bepaling van deze EULA nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig 
wordt geacht, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht en wordt de ongeldige, niet-afdwingbare of 
illegale bepaling gewijzigd om het effect van de oorspronkelijke voorwaarde zo goed mogelijk te handhaven. 
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14. VOORLOPIGE MAATREGELEN.  U gaat ermee akkoord dat een schending van deze EULA die de eigendomsrechten 
van de Licentiegever op de Software nadelig beïnvloedt, de Licentiegever onherstelbare schade kan berokkenen 
waarvoor een financiële schadevergoeding geen afdoende rechtsmiddel zou zijn, en dat de Licentiegever het recht 
heeft om een billijke oplossing te zoeken naast eventuele rechtsmiddelen die op grond hiervan of de wet verkregen 
kunnen worden. 

 

15. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.   U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software en alle informatie die in welke 
vorm dan ook afkomstig is van de Software en de activiteiten van de Licentiegever waardevolle handelsgeheimen 
van de Licentiegever en "vertrouwelijke informatie" zijn. U stemt ermee in dat u, tijdens of na de duur van deze 
overeenkomst, aan geen enkele persoon (behalve uw werknemers, agenten of vertegenwoordigers) duplicatie, 
gebruik of openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie zult toestaan, tenzij de Licentiegever voor 
dergelijke duplicatie, gebruik of openbaarmaking voorafgaand specifieke toestemming heeft gegeven.   

 

U zult redelijke zorgvuldigheid betrachten, en in geen geval minder dan de mate van zorg die u gebruikt met betrekking 
tot uw eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard, om onbevoegde openbaarmaking of reproductie van de 
vertrouwelijke informatie te voorkomen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zullen, voor zover 
deze overeenkomst het kopiëren van vertrouwelijke informatie toestaat, al dergelijke kopieën dezelfde 
vertrouwelijkheidskennisgevingen, legenden en aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten bevatten als die in de 
originele versies opgenomen zijn, en u zult gedetailleerde gegevens bijhouden van de locatie van alle vertrouwelijke 
informatie. 

 

16. INSTANDHOUDING. De bepalingen van Hoofdstukken 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 blijven ook na 
beëindiging of afloop van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, van kracht. 

 

 


