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Toegang tot en gebruik van deze DECCOPYR POT mobiele applicatie en (zodra deze zal
beschikbaar worden gesteld) desktopapplicatie (hierna gezamelijk "App" genoemd)
zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden" of
"Voorwaarden licentieovereenkomst").
Als u niet kunt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u verzocht deze App
niet te gebruiken.
I. Licentiegever
BASF Belgium Coordination Center CommV is de Licentiegever (hierna "BASF").
II. Licentiehouder
Deze App is bedoeld voor personen (hierna "gebruiker") die de App willen gebruiken
bij de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige activiteit ("onderneming"
in de zin van Titel 1 van Boek 1 van het Wetboek van Economisch Recht); de App is
niet bedoeld voor personen die de App gebruiken voor doeleinden die buiten hun
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen (“consumenten” in de
zin van Titel 1 van Boek 1 van het Wetboek van Economisch Recht).
III. Gelicentieerd product
De DECCOPYR POT mobiele en desktop applicatie (App) werd door BASF ontwikkeld ten
behoeve van eindklanten in België van de door BASF via haar distributeurs
verdeelde rookkaars DECCOPYR POT, meer specifiek ter ondersteuning van de te
volgen procedure bij toepassing door het activeren van de DECCOPYR POT rookkaars
in een koelcel als na-oogstbehandeling van appels en peren.
IV. Prijs
Het gebruik van deze App is gratis voor de gebruiker.
V. Omvang van de licentie
BASF verleent de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare licentie, territoriaal beperkt tot België, om de App te
gebruiken in kader van de te volgen procedure bij toepassing door het activeren
van de DECCOPYR POT rookkaars in een koelcel als na-oogstbehandeling van appels en
peren. BASF verleent u geen verdere rechten met betrekking tot de App, expliciet
of impliciet. De App mag bijgevolg alleen worden gebruikt voor de hierboven
beschreven doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van
deze licentieovereenkomst. Uitdrukkelijk uitgesloten van de licentie zijn onder
meer volgende activiteiten:
 gebruiken van de App of een deel van de App voor andere dan de hierboven
beschreven doeleinden;
 verlenen van directe of indirecte toegang tot de App aan derden of derden de
mogelijkheid geven om de App op een andere manier te gebruiken, behoudens
andersluidend voorafgaand akkoord van BASF;
 wijzigen van de App; of


reverse-engineering van de App, geheel of gedeeltelijk.

Alle in deze App gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn het
exclusieve eigendom van en/of in licentie gegeven aan BASF. Elk gebruik hiervan
dat niet strikt noodzakelijk is in het kader van de te volgen procedure bij
toepassing door de gebruiker door het activeren van de DECCOPYR POT rookkaars in
een koelcel als na-oogstbehandeling van appels en peren, alsook elke wijziging of
mededeling aan derden is uitsluitend toegestaan mits voorafgaand schriftelijk
akkoord van BASF.
VI. De werking van de App opschorten en de voorwaarden van de App en
licentieovereenkomst wijzigen
BASF behoudt zich het recht voor deze App buiten gebruik te stellen of om deze App
of de onderhavige Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen.
Dergelijke wijzigingen mogen wij naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
kennisgeving doorvoeren. Daarom vragen we u om bij uw volgende bezoek aan deze App
opnieuw de Gebruiksvoorwaarden door te nemen en kennis te nemen van eventuele
aangebrachte wijzigingen.
VII. Handelsmerken en auteursrechten
Alle in deze App vermelde handelsmerken zijn eigendom van en/of in licentie
gegeven aan BASF, tenzij anders is aangegeven of op enige andere wijze is op te
maken dat het een recht van een derde betreft. Ongeoorloofd gebruik van deze
handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk
op het auteursrecht, het merkenrecht of andere industriële-eigendomsrechten.
VIII. Beperkte aansprakelijkheid
Deze App biedt een ondersteuningstool voor de te volgen procedure bij toepassing
door de gebruiker door het activeren van de DECCOPYR POT rookkaars in een koelcel
als na-oogstbehandeling van appels en peren. Het nauwgezet volgen door de
gebruiker van deze procedure en de bijhorende instructies (met inbegrip van de
bevestiging dat aan de voorwaarden is voldaan voor activatie van de DECCOPYR POT
rookkaars door de tussenkomende distributeur), moet instaan voor een correcte en
veilige toepassing. Dit is evenwel afhankelijk van een correcte vaststelling en
invoer in de App van bepaalde parameters door de gebruiker, en het correct gebruik
van de App is bijgevolg uitsluitend uw verantwoordelijkheid. BASF noch met BASF
verbonden ondernemingen noch eventuele bij het schrijven, maken of doorgeven van
deze App betrokken derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade of letsel als gevolg van een incorrect gebruik van de App.
Deze App wordt door BASF in Waterloo gecontroleerd, beheerd en geactualiseerd. Hij
is uitsluitend bedoeld voor gebruik in Belgie ter ondersteuning van de te volgen
procedure bij toepassing door de gebruiker door het activeren van de DECCOPYR POT
rookkaars in een koelcel in België als na-oogstbehandeling van appels en peren.
Elk ander gebruik van de App is op eigen risico en BASF noch met BASF verbonden
ondernemingen noch eventuele bij het schrijven, maken of doorgeven van deze App
betrokken derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of
letsel als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de App.
IX. Door gebruikers verstrekte gegevens
Gebruikers van deze App dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud,
juistheid en wettigheid van gegevens die zij aan BASF toesturen of in de App
invoeren, en zijn er tevens verantwoordelijk voor dat in verband met deze gegevens
geen rechten van derden worden geschonden.

De gebruiker erkent en komt overeen dat BASF de door gebruikers verstrekte
gegevens, met name bepaalde relevante technische gegevens met betrekking tot de te
behandelen oogst en de betreffende koelcel, mag gebruiken voor analyse en verdere
ontwikkeling van de DECCOPYR POT rookkaars alsook van de te volgen procedure voor
de toepassing daarvan. BASF verklaart geen gebruik te zullen maken van de door
gebruikers verstrekte gegevens voor marketing-doeleinden.
Zodra de gebruiker verzoekt om verwijdering van zijn account, zullen de
persoonsgegevens worden geanonimiseerd.
XI. Looptijd en annulering
Een licentie die is gekocht na de testperiode is geldig tot het einde van het
kalenderjaar en eindigt automatisch zonder de licentie te hoeven annuleren. De
aankoop van een andere licentie of licentie-uitbreiding is geldig tot het einde
van het kalenderjaar en eindigt automatisch zonder de licentie te hoeven
annuleren. In aanvulling op de rechten van partijen die vallen onder Afdeling VI
hierboven, kan de Licentieovereenkomst door een partij worden beëindigd om
uitzonderlijke redenen zonder een opzegtermijn. BASF heeft ook het recht om de
licentieovereenkomst vroegtijdig te beëindigen als u de algemene voorwaarden van
de licentieovereenkomst overtreedt.
XII. Toepasselijk recht en arbitragehof
De toegang tot en het gebruik van deze App zijn onderworpen aan het Belgische
recht. In geval van een klacht of geschil trachten de partijen hun geschil in der
minne op te lossen. Indien het geschil niet in der minne kan opgelost worden, kan
het geschil door de meest gerede partij worden voorgelegd aan Belgische
rechtbanken.

