
RTV SILENCE DETECTION 

Eindgebruiker Overeenkomst 

 
De software inclusief documentatie (“Software Produkt”) welke hier wordt genoemd, wordt 
aan u (de “Gebruiker”) ter beschikking gesteld overeenkomstig volgens deze voorwaarden 
welke door RTVSoftware (de “Maker”) is opgesteld. Het Software Produkt wordt beschermd op 
grond van het auteursrecht, naburige rechten en/of andere toepasselijke rechten.  
 
Door het installeren en gebruiken van de in deze overeenkomst verleende rechten met 
betrekking tot het Software Produkt gaat de Gebruiker akkoord met de voorwaarden van deze 
overeenkomst. Indien de Gebruiker geen akkoord wens te gaan met de overeenkomst, dan 
dient de Gebruiker het gebruik van het Software Produkt te staken en te deinstalleren op het 
comptersysteem waarop het Software Produkt is geinstalleerd. 
 
GARANTIES 

De Maker kan niet verantwoordelijk (aansprakelijkheid) worden gesteld voor schade of verlies 
door gebruik van het Software Produkt in wat voor vorm dan ook. Het Software Produkt wordt 
beschikbaar gesteld “ZOALS HET IS” zonder enige vorm van garantie op zowel uitdrukkelijke 
als geimpliceerde wijze.  
 
WIJZIGINGEN OVEREENKOMST 

De Maker heeft altijd het recht om de overeenkomst éénzijdig te veranderen. De laatste versie 
is beschikbaar via de website van de Maker. 
 
GELDIGHEID OVEREENKOMST 

De overeenkomst is geldig totdat het Software Produkt is verwijderd van het 
computersysteem of door de Maker is opgezegd.  
 

 
De software kan op twee manieren functioneren: 

- als een “Trial”-versie  
- of met één “Gebruikerslicentie” (welke is aangeschaft bij RTVSoftware). 

Als “Trial’ versie 

Licentie “Trial” versie 

De Maker geeft de Gebruiker het niet-exclusieve recht om het Software Produkt te installeren 
en te testen met inachtneming de beperkingen die het Software Produkt dan bevat.  
 
Restricties 

De Gebruiker MAG NIET: 
a) Herdistribueren, reproduceren, copieren of verkopen, noch geheel, noch gedeeltelijk 

van het Software Produkt 
b) Het Software Produkt gebruiken als onderdeel van een andere software produkt 
c) Het Software Produkt decompileren, veranderen, vertalen of debuggen, noch geheel 

noch gedeeltelijk, om de interne werking van het Software Produkt te bekijken of te 
wijzigen. 

d) Verwijderen van iedere copyright bericht waar dan ook 
e) De documentatie kopieren 
f) Het Software Produkt gebruiken in een productie omgeving 
g) Beperkingen (restricties) op welke manier dan ook verwijderen of de bedoelde werking 

te verhinderen 
 

Gebruikers met een Gebruikerslicentie 
 

Licentie 

De Maker geeft de Gebruiker het niet-exclusieve recht om het Software Produkt te gebruiken 
zonder de software beperkingen. Zodra één “single” gebruikerslicentie wordt aangegaan, dan 



mag uitsluitend één kopie van het Software Produkt worden geinstalleerd en worden gebruikt 
op één computer systeem. Dit is pas van toepassing zodra het Software Produkt is geactiveerd 
in het tijdelijke geheugen van het computer systeem (“RAM”) of is geinstalleerd op de harde 
schijf of andere device van het computer systeem. 
 
De Gebruiker mag een kopie maken voor het installeren van het Software Produkt op een 
andere computer systeem. Daarna moet direct het Software Produkt van het andere systeem 
worden gedeinstalleerd. 
 
Restricties 

De Gebruiker MAG NIET: 
a) Herdistribueren, reproduceren, copieren of verkopen, noch geheel, noch gedeeltelijk 

van het Software Produkt met Gebruikerslicentie, of Gebruikerslicentie op zichzelf 
b) Het Software Produkt gebruiken als onderdeel van een andere software produkt 
c) Het Software Produkt decompileren, veranderen, vertalen of debuggen, noch geheel 

noch gedeeltelijk, om de interne werking van het Software Produkt te bekijken of te 
wijzigen. 

d) Verwijderen van iedere copyright bericht 
e) De documentatie kopieren 
f) Het gebruikerslicentie (door)verkopen, verhuren, leasen of overdragen aan een andere 

persoon of entiteit. 
 
 
Privacy policy 

De maker informeert de Gebruiker dat de persoonlijke gegevens op een vertrouwelijke manier 
worden opgeslagen en niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de Gebruiker. 
 
De Gebruiker heeft altijd het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.  
 
Zodra de Gebruiker bepaaldt zijn gegevens te verwijderen, dan vervalt het Gebruikerslicentie. 
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