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[nl]Fla-ts wijst erop dat de op deze website vermelde software en handleidingen, de
merknamen Tarma Software Research, Microsoft Excel, de gebruikte tekeningen of
foto's over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht
beschermd zijn. De auteur van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventueel onjuiste gegevens. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur. (wet van 30 juni 1994)* *

De nieuwe auteurswet van 30 juni 1994 (BS van 27 juli 1994) vervangt de
verouderde auteurswet van 22 maart 1886 en is in werking getreden op 1 augustus
1994 en aldus ook van toepassing op deze licentie overeenkomst
LICENTIE OVEREENKOMST TOEPASSINGEN FLA-TS

De bij de applicatie folders en handleidingen behorende licenties zijn eigendom van
fla-ts en zijn directe aanverwanten.

Deze uitgaven zijn automatisch auteursrechtelijk beschermd volgens de Berner
Conventie van 1886, die sinds 1989 ook van kracht zijn in de Verenigde Staten.

De licentie voor gebruik van de applicatie folders gaat in vanaf het aanvaarden van
de licentie overeenkomst tijdens installatie ervan.

Het is u toegestaan één kopie te maken van de cd-rom en dit uitsluitend voor
back-up doeleinden. U diend op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en
alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel
vermeld zijn over te nemen.
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Behalve voor zover toegestaan ingevolge deze licentie is het u niet toegestaan de
programmatuur te decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, aan te
passen, te (doen) verhuren, in gebruik te (doen) geven, in sublicentie te geven, te
verspreiden, geheel of gedeeltelijk van de programmatuur afgeleide werken te
creëren of de programmatuur te verzenden via een netwerk.

Het is u wel toegestaan om uw rechten en verplichtingen ingevolge deze licentie
overeenkomst over te dragen, mits u de bijbehorende documentatie, deze licentie
en één kopie van de programmatuur overdraagt aan anderen die zich akkoord
verklaren met de voorwaarden van deze licentie, en mits u alle eventuele kopieën
van de programmatuur die in uw bezit zijn vernietigd.

Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch zonder voorafgaande
kennisgeving

van fla-ts indien u een van de voorwaarden van de licentie niet nakomt.

U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de programmatuur van
fla-ts uitsluitend voor uw eigen risico is.

De fla-ts programmatuur wordt in de staat waarin deze zich op het moment van de
aankoop verkeerd en zonder enige garantie geleverd.

Fla-ts sluit hierbij uitdrukkelijk alle garantie uit, expliciet of impliciet, daaronder
begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid,
voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van
auteursrechten van derden.

Fla-ts garandeert niet dat de functies welke in de programmatuur zijn vervat aan uw
eisen zullen voldoen of dat met de programmatuur ononderbroken of foutloos zal
kunnen worden gewerkt of dat gebreken in de programmatuur gecorrigeerd zullen
worden.
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Verder verleent fla-ts geen garanties betreffende het gebruik of de resultaten van
het gebruik van de fla-ts programmatuur of de bijbehorende documentatie ter zake
van correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of kennisgeving van de zijde van
fla-ts kan een garantie inhouden of de omvang van deze garantie uitbreiden.

Mocht de programmatuur u inziens gebreken vertonen, dan komen alle kosten van
alle noodzakelijke revisie, herstel of correctie voor uw rekening en niet voor die van
fla-ts.

Beperking van aansprakelijkheid.

Onder geen enkele omstandigheid, daaronder begrepen onachtzaamheid, zal fla-ts
en directe aanverwanten aansprakelijk zijn voor secundaire, speciale, indirecte of
gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met deze licentie.

Fla-ts garandeert niet dat de geleverde Excel folders voldoen aan de door u
gestelde eisen, dat de werking ononderbroken zal zijn of dat de Excel folders vrij
van fouten zijn.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van fla-ts en directe aanverwanten de
aanschafprijs van de application folders te boven gaan, tevens vervalt deze
aansprakelijkheid vanaf 60 dagen na factuurdatum.

Het is fla-ts toegestaan zonder enige verbintenis na aankoop up-date’s van de
software te maken en verder te distribueren zonder u daarvan op de hoogte te
brengen.
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Fla-ts is ook niet verantwoordelijk voor het herstellen van fouten te wijten aan het
operating systeem, compilers of programmeertalen, of gebruik van verkeerde Excel
versies waarin de software is geschreven.

Volledige overeenkomst

Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot
het gebruik van de fla-ts programmatuur en gaat uit boven alle voorgaande of
gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of
wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn
opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door fla-ts.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.[/nl]
[en]

Fla-ts notes that the on this website mentioned software and manuals, the brands
Tarma Software Research, Microsoft Excel, the drawings or photographs are usually
provided by trade marks, trademark or patent protected.The author of this site can
not be held responsible for any incorrect data.No part of this publication may be
reproduced and / or published by print, photocopy, microfilm or by any means,
without the prior written permission of the author. (Act of June 30, 1994) * *

The new Copyright Act of June 30, 1994 (MB July 27, 1994) replaces the outdated
Copyright Act of March 22, 1886 and entered into force on 1 August, 1994 and thus
also apply to this license agreement
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PERMIT AGREEMENT APPLICATIONS FLA-TS

The application folders and guides that comes with the applications belonging
permits are property of fla-ts and direct in-laws.

This expenditure has been automatically protected by copyright according to the
Berner convention of 1886, which has been since 1989 also effective in the United
States. The agreement for use of the application folders enters as from accepting
the permit agreement during installation of it.

It has been permitted you to make one copy of the applications and this exclusively
for backup aims. You served on this copy to take over the complete copyright
indication and all other communications concerning tenure which is originally
mentioned.

Except as far as permitted in pursuance of this agreement you are not permitted to
decompile design reduce, dismantle, adapt, at (do) to let, in use at (do) to give, in
sub agreement, to spread, entirely or partially create employments inferred of the
applications to send by means of a network.

It has been, however, permitted you to transfer one copy of this agreement of your
rights and obligations in pursuance of this agreement, subject to you associated
documentation and the application to others with all possible copies of the
conditions of this agreement, and subject to your application agreement explain
themselves which have been destroyed in your possession.

Your rights in pursuance of this agreement expire automatically without prior
information of fla-ts if you do not comply with of the conditions of the agreement.

You recognise and accept explicitly that the use of applications of fla-ts is
exclusively for your own risk. The fla-ts applications become in the state in which
these found oneself at the moment of purchase and provided without only
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guarantee.

Fla-ts exclude explicitly all guarantee, explicit or implicit, included yet does not
restrict to all conceivable guarantees of negotiability, sufficient quality, aptitude for
a certain aim and imitation of copyrights of third parties.

Fla-ts do not guarantee that the functions which in the applications has been set out
to your requirements will satisfy or that might be worked with applications
continuously or faultless or that lacks in applications will be corrected.

Furthermore fla-ts grant no guarantees concerning the use or the results of the use
of the fla-ts software or associated documentation to the point of propriety,
exactitude, reliability or otherwise.

None oral or written information or notification from fla-ts can imply a guarantee or
the scope of this guarantee to extend.

If the applications shows some lacks if your poin of vieuw, then all costs of all
necessary revision, convalescence or correction will be at your expense.

Restriction of liability.

Under absolutely no circumstance, included, fla-ts distraction and direct in-laws
responsible are for secondary, special, indirect or consequence damage arising from
or being related to this agreement.
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Fla-ts does not guarantee that the provided Excel folders will give satisfaction to the
demands made by you, ore rather that the the functioning will be free of errors.

Under no circumstances the liability of fla-ts and direct in-laws shall be greater than
the the price of the application folders, also this liability expires as from 60 days
after invoice date.

It is permitted to fla-ts to make updates of the applications without obligations after
purchase and further distributing without inform you of the updates.

Fla-ts is also not also responsible for repairing errors to the operating system,
compilers or application laguages , or blame of use found on Excel versions in which
software has been written.

Complete agreement.

The agreement forms the complete agreement between parties concerning the use
of the fla-ts applications folders and goes out above all previous or simultaneous
agreements concerning this subject. Adaptations or modifications of this permit
agreement are only valid as far as these have been established in written form and
have been signed by fla-ts. At disputes only the courts of Bruges/Belgium are
competent.[/en]
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