Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1)
DE ONDERGETEKENDEN:
enerzijds
1. De partijen bij de “Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het beheer en
ontwikkeling van het hydrologisch modelinstrumentarium & database Hydromedah”,
bestaande uit de Provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht, Vitens NV, gevestigd te
Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR), gevestigd te
Houten,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd ingevolge artikel 5.4 van de
samenwerkingsovereenkomst door de Hoofdbeheerder Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd ingevolge het Mandaat
en volmachtbesluit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2003 door
de heer ir. C.J.M. van Vliet,
hierna te noemen: Licentiegever
en anderzijds
2. ……………. te………,
in opdracht van … … …
hierna te noemen: Gebruiker
hierna ook gezamenlijk te noemen ‘gebruik-Partijen’.
OVERWEGENDE DAT:
-

De hiervoor onder 1. genoemde organisaties in samenwerking met Alterra en
Deltares een hydrologisch modelinstrumentarium en database hebben ontwikkeld
voor de ondersteuning van het grond- en oppervlakte- waterbeheer voor het
grondgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, geheten en hierna te
noemen HYDROMEDAH.

-

De onder 1. genoemde organisaties de afspraken daarover in een
samenwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd.

-

De onder 1. genoemde organisaties daarnaast de ‘spin-off’ van hun samenwerking
ten goede willen laten komen aan de ontwikkeling van een Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium alsmede regionale ontwikkelingen bij relevante partners door daarin
te participeren alsmede HYDROMEDAH gratis ter beschikking te stellen aan de
overheid en overheidsgerelateerde instellingen.

-

Derden, anders dan de overheid en overheidsgerelateerde instellingen, via een
Gebruikersovereenkomst tegen betaling gebruik kunnen maken van
HYDROMEDAH.

-

Voor het ter beschikking stellen van HYDROMEDAH een gebruiksovereenkomst
ondertekend dient te worden, waarin is bepaald:
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§
§

-

dat aanpassingen moeten worden gemeld bij de Licentiegever in de vorm
van een rapportage in pdf-formaat;
dat alle aangepaste modelbestanden teruggeleverd dienen te worden aan
de Licentiegever;

Onderhavige gebruiksovereenkomst het gebruik nader regelt.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
Artikel 1 begrippen
1.1. Software: De MODFLOW- en SIMGRO-modelcodes, iMOD en AlterrAqua-III,
alsmede alle andere software die noodzakelijk is om te kunnen rekenen met
HYDROMEDAH; deze software wordt aan de Gebruiker ter beschikking
gesteld mits licentievrij.
1.2. HYDROMEDAH: het hydrologische modelinstrumentarium en Data-archief dat
is ontwikkeld voor het grondgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden in eerste instantie door Partijen met Alterra en Deltares.
1.3. Beheerdersgroep: de beheerdersgroep ‘HYDROMEDAH’, bestaande uit
(ambtelijk) vertegenwoordigers van Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en Vitens en eventuele naderhand aangesloten partijen bij
de Samenwerkingsovereenkomst HYDROMEDAH.
Artikel 2 HYDROMEDAH licentie, periode en looptijd en voorwaarden
2.1. Projectomschrijving:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................................
2.2. Uitgeleverde versie van Hydromedah:
..............................................................................................................................
...........................................................
2.3. Licentieperiode:
..............................................................................................................................
.................................................
De licentie wordt verstrekt onder de volgende rechten en verplichtingen:
2.4. Bij installatie en gebruik in eigen werkomgeving:
om één exemplaar van HYDROMEDAH van de server te downloaden, te
installeren en gebruiken in eigen werkomgeving.
2.5. Om aanpassingen in HYDROMEDAH te maken, mits aan de eis in artikel 3
(hieronder) wordt voldaan.
2.6. Om te rapporteren en publiceren over het onderzoek, mits in de rapportage(s)
of publicatie(s) wordt aangegeven dat HYDROMEDAH (met vermelding van de
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versie) ontwikkeld is door en toebehoord aan de Licentiegever, zoals benoemd
in deze Gebruiksovereenkomst.
2.7. Het is Gebruiker niet toegestaan HYDROMEDAH of enig deel daarvan te
verhuren, in lease of in sublicentie te geven of de rechten op HYDROMEDAH
toe te wijzen of over te dragen, op straffe van een directe ontbinding van de
gebruiksovereenkomst.
2.8. De licentie wordt afgegeven voor de onder 2.3. aangegeven periode met de
mogelijkheid van verlenging. Na afloop van de 1e licentieperiode kan de
Gebruiker bij de Licentiegever een verzoek tot verlenging indienen. Deze
verlenging is voor maximaal een jaar.
2.9. De looptijd van de licentie gaat in na de ontvangst van een ondertekende
versie van deze gebruiksovereenkomst door de contactpersoon van
Licentiegever.
2.10. Na afloop van de licentieperiode is het gebruik van HYDROMEDAH niet meer
toegestaan. HYDROMEDAH dient direct, volledig en blijvend uit de
werkomgeving verwijderd te worden. Gebruiker kan wel een back-up maken
van HYDROMEDAH in de versie zoals bij het onderzoek is gebruikt.
Artikel 3 Beschikbaarstelling gegevens aanpassingen
Alle gebruikte (basis)gegevens voor het maken van aanpassingen aan HYDROMEDAH
inclusief de beschrijving van de aangebrachte veranderingen en onderbouwing ervan,
alsmede de aangepaste modelbestanden, dienen door de Gebruiker beschikbaar te
worden gesteld aan de contactpersoon van Licentiegever voor de afloop van de
licentieperiode.
Artikel 4 Ondersteuning
4.1. De Beheerdersgroep biedt ondersteuning aan Gebruikers via een overleg van
maximaal 1 dagdeel.
4.2. Voor aanvullende of overige ondersteuning van de Gebruiker worden kosten
door Licentiegever in rekening gebracht bij de Gebruiker. Licentiegever stuurt
vooraf daartoe een nader te bepalen kostenopgave ter accordering toe.
4.3. Gebruiker maakt de vergoeding voor aanvullende ondersteuning, zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk 2 maanden na start van de licentie, over conform de
voorwaarden op de kostenopgave.
Artikel 5 Kosten en vergoedingen
5.1. De licentie is zonder kosten te verkrijgen, mits de Gebruiker een
overheidsorganisatie is dan wel een overheidsgerelateerde organisatie (of
werkt in opdracht van deze organisatie) .
5.2. Gebruikers, die geen Gebruikers zijn als bedoeld in 5.1 betalen € 1000,vergoeding per licentie.
Artikel 6 Upgrades
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6.1. Licentiegever stelt de meest recente versie van HYDROMEDAH beschikbaar
aan Gebruiker.
6.2. Gebruiker verplicht zich tot het toepassen van de meest recente versie van
HYDROMEDAH. Gebruiker dient zich daarom voor aanvang van het
onderzoek te vergewissen of hij beschikt over de meest recente versie.
Artikel 7 Garanties
Licentiegever geeft geen garanties wat betreft het gebruik of de prestaties of resultaten
van HYDROMEDAH. Gebruiker aanvaardt dat HYDROMEDAH onvolkomenheden of
fouten kan bevatten.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Licentiegever is in geen geval aansprakelijk jegens Gebruiker of door hem
ingeschakelde derden voor enigerlei schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot
schade als gevolg van gederfde winst of gemiste besparingen, bedrijfsonderbreking,
vorderingen of kosten), noch voor enige gevolgschade, indirecte schade, incidentele
schade.
Artikel 9 Ontbinding
9.1. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn
verplichtingen uit deze Gebruiksovereenkomst, zal de andere partij hem
deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden,
waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om
alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een
fatale termijn;
9.2. Een tekortkoming door één der partijen in de nakoming van zijn verplichtingen
op grond van deze Gebruiksovereenkomst, welke hem niet toerekenbaar is,
wordt aangemerkt als overmacht.;
9.3. Ingeval van overmacht heeft de andere partij het recht de werking van deze
Gebruiksovereenkomst voor de duur van de toestand van overmacht door
middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang op te schorten,
zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan;
9.4. Onmiddellijk na beëindiging van deze Gebruiksovereenkomst zal de Gebruiker
zijn medewerkers in kennis stellen van het feit dat het gebruiksrecht ten
aanzien van HYDROMEDAH is geëindigd en zal Gebruiker het gebruik
onmiddellijk staken en gestaakt houden.
Artikel 10 Algemene bepalingen
10.1. Als enig onderdeel van deze Gebruiksovereenkomst ongeldig, niet bindend
en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit geen effect op de geldigheid van de rest
van deze Gebruiksovereenkomst, die geldig en afdwingbaar blijft onder de van
toepassing zijnde bepalingen.
10.2.

Deze Gebruiksovereenkomst kan alleen door een schriftelijk document worden
gewijzigd.
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10.3.

De licentie die de Licentiegever aan Gebruiker verleent voor updates kan
additionele of afwijkende bepalingen omvatten.

Artikel 11 Geschillen
Indien één van de partijen van mening is dat er een geschil is, moet dit schriftelijk
worden aangegeven aan de contactpersonen van de andere partij. Indien na overleg het
geschil blijft bestaan, zal dit geschil door de bevoegde rechter te Utrecht worden
beslecht.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
ALDUS OVEREENGEKOMEN, IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND

Namens eigenaren HYDROMEDAH

Namens Gebruiker

…………………
te [plaats]

………………….
te [plaats]

…………………
op [datum]

………………….
op [datum]
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