Corporate Server License Agreement

Bedrijfsserver licentie overeenkomst

This ISL Online Corporate Server License Agreement

Deze ISL Online bedrijfsserver licentie overeenkomst (het

(the "Agreement") is made between:

"Akkoord") is gemaakt tussen:

PRODUCER

PRODUCENT

ISL Online Headquarters
XLAB d.o.o.
Pot za Brdom 100
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU
VAT ID: SI15779092

ISL Online Headquarters
XLAB d.o.o.
Pot za Brdom 100
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU
VAT ID: SI15779092

T: +386 1 244 77 60
F: +386 1 244 77 70

T: +386 1 244 77 60
F: +386 1 244 77 70

USER

GEBRUIKER

Company

Bedrijf

Address

Adres

ZIP Code

Postcode

City

Stad

Country

Land

VAT ID*

BTW nr*

* applicable for EU based companies only

* Enkel toepasbaar voor in de EU gevestigde bedrijven

ISL ONLINE ACCOUNT

ISL ONLINE ACCOUNT

Email address

E-mailadres

Corporate Server License will be activated on this

Bedrijfsserver licentie zal geactiveerd worden op dit

ISL Online account

ISL Online account

Whereas the Producer publishes and distributes computer

Overwegende dat de producent ISL Online software

software products ISL Online (“Products”):

producten publiceert en distribueert ("Produkten"):

• ISL Light

• ISL Light

• ISL AlwaysOn

• ISL AlwaysOn

• ISL Pronto

• ISL Pronto

• ISL Groop

• ISL Groop

Products are distributed under the terms and conditions as

De producten worden gedistribueerd onder de voorwaarden

published on the website www.islonline.com. The User would

zoals gepubliceerd op de website www.islonline.com.

like to acquire the Unlimited Corporate Server License

Gebruiker zou de ongelimiteerde serverlicentie willen

(“License”) to use the Products.

aanschaffen ("Licentie") om de produkten te gebruiken.
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1. AGREEMENT. To acquire the License the User is obliged to:

1. OVEREENKOMST. Om de licentie te verwerven is de

• Proceed the payment for the License according to the official

gebruiker verplicht om:

quotation issued by the Producer or one of the Producer’s

• De betaling aan te gaan voor de licentie, op basis van de

Authorised Resellers.

officiële notering zoals uitgegeven door de producent of een

• Sign this Agreement and send it to the email or fax number,

of de geautoriseerde wederverkopers van de producent.

provided by the Producer or one of the Producer’s Authorised

• Deze overeenkomst te ondertekenen en te zenden naar het

Resellers.

e-mailadres of faxnummer, opgegeven door de producent of
diens geautoriseerde wederverkopers.

2. LICENSE. The Producer will issue and send to the User the

2. LICENTIE. De producent zal naar de gebruiker de activer-

Activation Key for activating the License. The License will

ingscode voor het activeren van de licentie initiëren en sturen.

entitle the User to install and configure the Products’ server

De licentie zal de gebruiker het recht en de mogelijkheid

application ISL Conference Proxy on the User's server. User may

geven om de ISL Conference Proxy server op de server van de

use unlimited number of active connections established

gebruiker te configureren en te gebruiken. Gebruikers kunnen

through the ISL Conference Proxy installed and configured on

een onbeperkt aantal actieve verbindingen gebruiken,

the User’s server. The User may use the Products for the User’s

opgericht door de ISL Conference Proxy, geïnstalleerd en

own business purposes only.

geconfigureerd op de server van de gebruiker. De gebruiker
mag alleen gebruik maken van de producten voor de eigen
zakelijke doeleinden.

3. MAINTENANCE . The User agrees to pay the maintenance

3. ONDERHOUD. De gebruiker verklaart zich akkoord om elk

fee (Extended Support Service) for the License, obtained by

jaar de onderhoudskosten (extended support service) te

this Agreement each year (starting one (1) year after the initial

betalen voor de licentie, verkregen door deze overeenkomst

installation), until the termination of this Agreement.

(startend 1 jaar na de initiële installatie), tot het beëindigen
van deze overeenkomst.

First Payment Due Date

Datum eerste betaling

Annual Maintenance Fee

Jaarlijkse onderhoudskost

4. LIMITATION OF USE. The User may not resell, distribute, or

4. GEBRUIKERSBEPERKING. Gebruiker mag de producten niet

sublicense the Products or use the Products for the develop-

doorverkopen, distribueren of sublicentiëren, noch gebruik

ment, production or marketing of a service or product

maken van de producten voor de ontwikkeling, productie of

substantially similar to the Products. The User shall not use the

marketing van een dienst of product die nagenoeg gelijk is

Products in any manner that could damage, disable, overbur-

aan de producten. Gebruiker mag geen gebruik maken van de

den, impair or otherwise interfere with the Producer's

producten op een manier die schade veroorzaakt, storing,

websites, Products or networks connected to the Products.

overbelasting, aantasting of op een andere manier hinderen
met de websites, producten of netwerken aangesloten op de
producten van de producent.
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5. TERM. The term of this Agreement is from the effective date

5. DUUR. De looptijd van deze overeenkomst is vanaf de

until the date of termination of the agreement by either party.

effectieve datum tot de datum van beëindiging van de

The User may terminate this Agreement at will, at any time,

overeenkomst door beide partijen. Gebruiker kan deze

with or without cause, by written notice given to the other

overeenkomst naar wens beëindigen op elk moment, met of

party not less than thirty (30) days prior to the effective date

zonder reden, door middel van schriftelijke kennisgeving aan

of such termination. The Producer may terminate this

de andere partij niet minder dan dertig (30) dagen vooraf-

Agreement immediately (a) if the User fails to make any

gaand aan de ingangsdatum van een dergelijke beëindiging.

payment as provided in this Agreement (b) if the User fails to

Producer kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen (a)

comply with the terms and conditions of this Agreement. The

als de gebruiker er niet in slaagt om enige betaling te doen,

Producer may also terminate this Agreement with or without

zoals bepaald in deze overeenkomst (b) indien de gebruiker

cause, by written notice given to the other party not less than

niet voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

three hundred sixty (360) days prior to the effective date of

Producent kan ook deze overeenkomst beëindigen met of

such termination. The Producer's right of termination is

zonder reden, door een schriftelijke kennisgeving aan de

without liability of any kind to the User or to any other person.

andere partij niet minder dan driehonderd zestig (360) dagen
voorafgaand aan de ingangsdatum van een dergelijke
beëindiging. Het opzeggingsrecht van Producent is zonder
aansprakelijkheid van gelijk welke natuur aan de gebruiker of
aan een andere persoon.

6. TERMINATION. In case of termination of this Agreement,
the User is no longer allowed to use the unlimited number of

6. BEËINDIGING. In geval van beëindiging van deze overeen-

active connections through the ISL Conference Proxy installed

komst, is het de gebruiker niet langer toegestaan het onbep-

on the User’s server. However, the User shall be able to

erkt aantal actieve verbindingen te gebruiken via de ISL

continue using the Products for an unlimited period of time,

Conference Proxy, geïnstalleerd op de server van de gebruiker.

where maximum 25 active connections through the ISL

Echter zal de gebruiker in staat blijven om door te gaan met

Conference Proxy installed on the User’s server will be

het gebruik van de Producten voor onbepaalde tijd, waarbij

allowed.

maximaal 25 actieve verbindingen via de ISL Conference
Proxy, geïnstalleerd op de server van de gebruiker, zullen
worden toegestaan.

7. SURVIVAL. The User's obligations to pay the Producer
amounts due hereunder, as well as either party's obligations

7. OVERLEVING. De gebruikersverplichtingen om de aan

relating to indemnification, warranties, disclaimers of

Producent verschuldigde bedragen hieronder, alsook de

warranty, protection of proprietary rights and confidential

verplichtingen voor beide partijen met betrekking tot

information shall survive termination of this Agreement.

schadeloosstelling, garanties, uitsluitingen van garantie, de
bescherming van eigendomsrechten en vertrouwelijke
informatie, zullen het beëindigen van deze overeenkomst
overleven.

8. MODIFICATIONS. This Agreement represents the entire
agreement between the parties and supersedes all prior

8. WIJZIGINGEN. Deze overeenkomst vormt de gehele

agreements with respect to the subject matter hereof. This

overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande

Agreement may be modified only in writing signed by the

overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan.

parties.

Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd,
ondertekend door de partijen.

9. EXECUTION. This Agreement may be executed in two or
more counterparts, each of which shall be deemed to be an

9. UITVOERING. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd

original and each of which together shall constitute a single

in twee of meer tegenhangers, die elk worden geacht

instrument. If there are any inconsistencies between the

origineel te zijn en die samen zal één instrument vormen. Als

English language version of this Agreement and any translat-

er tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de Engelse versie

ed version, then the English language version shall prevail.

van deze overeenkomst en een vertaalde versie, dan zal de
Engelse versie voorrang hebben.

www.islonline.com | sales@islonline.com

3/4

Agreed and accepted by:

Overeengekomen en aanvaard door:

USER

GEBRUIKER

Name

Naam

Date

Datum

Signature

Handtekening

PRODUCER

FABRIKANT

Name

Naam

Date

Datum

Signature

Handtekening

Please duly sign the agreement and send it to:

sales@islonline.com | + 386 1 244 77 70

Gelieve de overeenkomst te ondertekenen
en te zenden naar:

sales@islonline.com | + 386 1 244 77 70
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