
Gebruiksvoorwaarden voor ViCare en Vitotrol Plus

Viessmann Climate Solutions SE, Allendorf (Eder), fabrikant en Licentiegever (hierna te
noemen "Licentiegever"), verleent u, gebruiker en Licentienemer (hierna te noemen
"Licentienemer"), het recht om de ViCare of Vitotrol Plus App (hierna te noemen "App") te
gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers (hierna
te noemen "Gebruiksvoorwaarden"). Viessmann Climate Solutions SE is een vennootschap
naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder),
Duitsland, ingeschreven bij de lokale rechtbank in Marburg, Duitsland onder het
handelsregisternummer: HRB 7562; telefoonnummer: +49 6452 70-0, fax: +49 6452
70-2780, e-mail: info@viessmann.com.

Assistentie en dienstverlening na verkoop met betrekking tot ViCare en Vitotrol Plus App
worden geleverd door Viessmann Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Hermesstraat
14, B-1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0402.475.962 ("Viessmann Belgium").
Indien u een probleem ondervindt met ViCare en Vitotrol Plus App, kunt u als volgt contact
opnemen met Viessmann Belgium:

Adres: Hermesstraat 14, B-1930 Zaventem
Telefoon: 02/712 06 66
E-mail: info@viessmann.be
web: www.viessmann.be

§ 1 Voorwerp en toepassingsgebied van de gebruiksvoorwaarden

1. Het voorwerp van deze gebruiksvoorwaarden is de toekenning aan de Licentienemer van
gebruiksrechten op de eigendomsrechtelijke componenten van de App van de Licentiegever
voor verwarmingssystemen van de Licentienemer en de regeling van het gebruik van de
functies die zowel gratis als tegen betaling worden aangeboden en die momenteel binnen de
App beschikbaar zijn. De App kan worden gebruikt in het kader van de bediening van de
Viessmann verwarmingsinstallatie van de Licentienemer. Daartoe moet een
internetaansluiting voor de verwarmingsinstallatie beschikbaar zijn. Verdere technische
vereisten, geschikte verwarmingssystemen en installatie-instructies vindt u hier in de
productbrochures. De installatie van de App is gratis. Naast gratis biedt de Licentiegever ook
betaalde uitbreidingsfuncties (zogenaamde Add-Ons) aan. Nadere informatie over Add-Ons
is te vinden in de beschrijving in § 6. Het gebruik van de App vereist een registratie
overeenkomstig § 5 en uw instemming met het privacybeleid voor ViCare en Vitotrol Plus.
Het privacybeleid kunt u hier vinden.

2. De App bestaat uit de objectcode van de App zoals die door de Licentiegever wordt
verstrekt om te worden gedownload en geïnstalleerd voor het respectieve eindapparaat dat
wordt gebruikt (indien van toepassing via een platform zoals iTunes of Google Play).
Hetzelfde geldt voor aanvullende Add-Ons die door de Licentiegever worden aangeboden.

3. Deze gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor consumenten als voor bedrijven - tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een
rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel van aard zijn,
noch behoort tot zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB). Een ondernemer is
een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtspersoonlijkheid die of dat bij
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het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar commerciële of
zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14, lid 1 BGB).

§ 2 Updates

1. De Licentiegever stelt updates voor de App, voor te boeken add-ons en, via het
verwarmingssysteem, voor de firmware van de communicatiecomponent, d.w.z. de interface
van het verwarmingssysteem van de Licentienemer met het internet, ter beschikking (hierna
"updates") voor installatie. Dit waarborgt de veiligheid van de App, houdt rekening met
eventuele wijzigingen in de functies van de App en past de App aan de voortdurende
technische ontwikkeling aan. Daarbij mag de Licentiegever naar eigen goeddunken de
reikwijdte van de gratis functies van de App aanpassen, zonder echter de functionaliteit
wezenlijk te beperken. De Licentiegever zal de Licentienemer vooraf schriftelijk van
dergelijke aanpassingen in kennis stellen. De Licentiegever beveelt aan om updates altijd
onmiddellijk te installeren. Indien updates niet door de Licentienemer worden geïnstalleerd,
zelfs niet na een herinnering in de App en aan het e-mailadres van de Licentienemer, kan de
Licentiegever deze Overeenkomst beëindigen en het bijbehorende gebruikersaccount
verwijderen, mits de Licentienemer uitsluitend gebruik maakt van de gratis functies.

2. De Licentienemer heeft geen recht op de levering van updates ter uitbreiding van de
functies. Uitbreidingen worden naar goeddunken van de Licentiegever gratis of tegen
betaling aangeboden als extra toevoegingen voor permanent of tijdelijk gebruik.

3. De Licentienemer aanvaardt dat de Licentiegever enkel de huidige status van de App en
de geboekte Add-Ons handhaaft. Bij het verstrijken van de garantietermijn van het
koopcontract van de verwarmingssystemen of het upgraden met een internet-interface
behoudt de Licentiegever zich het recht voor om de App stop te zetten en deze
overeenkomst te beëindigen, indien de Licentienemer uitsluitend gebruik maakt van gratis
functies. Indien de Licentienemer gebruik maakt van gratis functies, zijn de opzegtermijnen
overeenkomstig § 6 van toepassing.

§ 3 Verlening van gebruiksrechten, beschikbaarheid, open source software

1. De Apps zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij bevatten componenten waarvoor een
licentie als open source software is verleend (hierna te noemen "open source componenten")
en componenten die uitsluitend onder de licentievoorwaarden van §§ 3.2 tot en met 3.4
mogen worden gebruikt (hierna te noemen "eigendomsrechtelijke componenten"). De open
source componenten zijn opgenomen in een menu van de respectievelijke App met de
relevante licenties. Deze lijst kunt u vinden onder:

● ViCare App: Voor Android binnen de App instellingen menu item "Legal notes" ->
"Open Source Licenses" en voor iOS binnen de native instellingen (iOS) menu item
"ViCare" -> "Open Source Licenses".

● Vitotrol Plus App: Voor Android binnen de App instellingen menu item "Info" -> "Open
Source Licenses" en voor iOS binnen de native instellingen (iOS) menu item "Vitotrol
Plus" -> "Bron".



De Licentienemer kan de auteursrechtvermeldingen, de inhoud van de licenties, disclaimers /
aansprakelijkheidsuitsluitingen en alle andere mededelingen volgens de Toepasselijke open
source licenties in het menu-item van de App bekijken.

2. Met de registratie verleent de Licentiegever de Licentienemer (zie § 5 over de
registratieplicht) eenvoudige gebruiksrechten voor de eigendomsrechtelijke componenten
van de betreffende App. Deze gebruiksrechten voor de eigendomsrechtelijke componenten
van de betreffende App worden verleend voor het gebruik van de App volgens deze
gebruiksvoorwaarden voor eigen doeleinden in verband met Viessmann producten.

3. Indien de Licentienemer gebruik maakt van betaalde functies, strekt het gebruiksrecht van
de eigendomsrechtelijke componenten van de App zich in dezelfde mate uit tot de
respectieve add-ons tegen betaling van de respectieve vergoeding overeenkomstig § 6.
Indien de Licentienemer add-ons ontvangt tegen betaling van bijvoorbeeld een maandelijkse
vergoeding, wordt het voornoemde gebruiksrecht beperkt tot de duur van de betaling van
bijvoorbeeld de maandelijkse vergoeding.

4. Het verlenen van de gebruiksrechten voor de eigendomsrechtelijke componenten van de
App is onderworpen aan de volgende ontbindende voorwaarden:

a. De Licentienemer erkent het auteurschap van de Licentiegever en zal in het bijzonder
geen auteursrechtvermeldingen ter identificatie van de eigendomsrechtelijke componenten
van de Apps wijzigen of verwijderen. De wijziging en verwijdering van
auteursrechtvermeldingen, handelsmerken, logo's, eigendomsvermeldingen en andere
kenmerken ter identificatie van de open source componenten worden uitsluitend beheerst
door de Toepasselijke open source licenties.

b. De Licentienemer wijzigt en/of decompileert de eigendomsrechtelijke componenten van de
Apps niet (de in §§ 69d en 69e UrhG vervatte bevoegdheden van de Licentienemer blijven
onaangetast). Indien de Licentienemer wijzigingen aanbrengt in de eigendomsrechtelijke
componenten van de Apps, bijvoorbeeld door zijn eigen software te gebruiken, heeft de
Licentiegever het recht om zijn account onmiddellijk te blokkeren. De Licentiegever is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van een dergelijke wijziging.

5 De Licentienemer is gerechtigd de open source componenten ook in de in §§ 3.2 tot en
met 3.4 beschreven mate te gebruiken. De Licentienemer kan verdere gebruiksrechten op de
open source componenten verwerven van de respectieve rechthebbenden indien hij met hen
licentieovereenkomsten sluit onder de voorwaarden van de respectieve open source
licenties. In dat geval valt het gebruik van de open source componenten niet onder deze
overeenkomst, maar wordt dit uitsluitend geregeld door de respectieve toepasselijke open
source licenties.

6 De auteurs van de open source componenten, sluiten hun aansprakelijkheid voor de door
hen gratis ter beschikking gestelde software in zeer ruime mate uit. Viessmann is verplicht
om duidelijk te wijzen op deze uitsluiting van aansprakelijkheid. De Licentienemer kan de
exacte tekst van de respectieve uitsluitingen vinden in de licenties in het menu-item van de
App (zie § 3.1). De disclaimers hebben alleen betrekking op de aansprakelijkheid van de
auteurs en medewerkers van de respectievelijke open source componenten. De
garantierechten van Viessmann worden door deze disclaimers niet beperkt.

7. Indien de Licentiegever de Licentienemer toestaat de gebruiksrechten op de
eigendomsrechtelijke componenten aan een derde over te dragen, dient de Licentienemer



ervoor te zorgen dat ook de derde deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en alle daaruit
voortvloeiende rechten en verplichtingen aangaat.

8. Sommige functies van de App vereisen een verbinding met een systeem ("backend") van
de Licentiegever via het internet. Viessmann garandeert een gemiddelde beschikbaarheid
van 95 % op jaarbasis. Minstens zeven (7) vooraf aangekondigde onderhoudsdagen (max. 5
uur/week op jaargemiddelde) worden hierbij niet meegerekend. Viessmann streeft ernaar het
onderhoud uit te voeren in tijdvensters waarin de App slechts zelden wordt gebruikt.

§ 4 Ondersteunde eindapparaten en ondersteunde hardware en software

1. De Licentiegever verstrekt de Licentienemer de App voor het beoogde gebruik op een
ondersteund eindapparaat. De ondersteunde eindapparaten of de minimumvereisten voor de
eindapparaten zijn gespecificeerd in de respectieve huidige producthandleiding, die hier
gevonden kan worden.

2. Om de App te kunnen gebruiken moet worden voldaan aan de systeem en software
vereisten zoals gespecificeerd door de Licentiegever in de huidige producthandleiding, die
hier gevonden kan worden. Softwareprogramma's en diensten van derde fabrikanten,
waarmee de App bedoeld is om mee te werken, mogen alleen worden gebruikt na
goedkeuring door de Licentiegever. De naleving van de systeemvereisten is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de Licentienemer. Vragen betreffende interoperabiliteit moeten
worden doorgestuurd naar de Licentiegever.

§ 5 Registratie

1. Voor het juiste gebruik van de App is de Licentienemer verplicht zich te registreren en een
gebruikersaccount aan te maken. Daartoe moet hij correcte en volledige informatie over zijn
identiteit, e-mailadres, eventueel klantnummer en andere gebruikersgegevens, zoals de
installatielocatie, invoeren en in geval van wijzigingen actualiseren. Bovendien moet hij de
Licentiegever op de hoogte brengen wanneer hij niet langer gerechtigd is om het systeem te
gebruiken (bv. wanneer het huis waarin het systeem wordt geëxploiteerd aan een nieuwe
eigenaar wordt verkocht). Schending van deze verplichting geeft de Licentiegever het recht
om de Licentienemer uit te sluiten van het gebruik van de App en om deze Overeenkomst
met reden te beëindigen indien de Licentienemer de schending niet herstelt binnen 30 dagen
na kennisgeving van de Licentiegever per e-mail op het meegedeelde e-mailadres.

2. De Licentiegever kan een gebruikersaccount blokkeren indien er aanwijzingen zijn dat het
gebruikersaccount zonder toestemming is gebruikt en/of indien wordt getracht of
ondernomen om vanuit het gebruikersaccount ongeoorloofde toegang tot de App of de
onderliggende systemen van de Licentiegever te verkrijgen ("hacking"). In een dergelijk geval
zal de Licentiegever de betrokken Licentienemer onmiddellijk via het in het
gebruikersaccount opgeslagen e-mailadres op de hoogte stellen en hem toegang verlenen
door een nieuw gebruikersaccount aan te maken, tenzij er feiten zijn die erop wijzen dat de
Licentienemer heeft getracht zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot de systemen van
de Licentiegever.

3. Indien de Licentienemer uitsluitend gebruik maakt van gratis functies, kan de Licentiegever
dit contract buitengerechtelijk beëindigen zonder opzegtermijn en het gebruikersaccount
verwijderen indien de backend van de Licentiegever buiten zijn schuld permanent (meer dan
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6 maanden) niet in staat is een verbinding tot stand te brengen met het systeem van de
Licentienemer en de Licentiegever de Licentienemer hiervan per e-mail op het meegedeelde
e-mailadres en in de App in kennis heeft gesteld, en er niet binnen 8 weken na deze
kennisgeving een oplossing voorhanden is.

§ 6 Toevoegingen (Add-ons) tegen betaling

1. Naast de gratis functies van de App, biedt de Licentiegever extra functies met kosten aan
als een Add-On, zoals "geofencing". U kunt de momenteel beschikbare Add-Ons en de
toepasselijke prijzen in de App bekijken. Het gebruik van de extra functies wordt verrekend
met de eenmalige betaling of, in het geval van periodieke betalingen, met de betaling van de
gebruiksvergoeding die voor de betreffende gebruiksperiode moet worden betaald. De
Licentiegever kan het aanbod van extra functies te allen tijde uitbreiden.

2. Indien voor het gebruik van een functie in de App (inclusief het ophalen van content)
kosten in rekening worden gebracht, ontvangt de Licentienemer online een bericht over de
gemaakte kosten, de betalingsvoorwaarden en andere relevante details voordat de toegang
tot de betreffende functie wordt geopend. Pas dan heeft de Licentienemer de mogelijkheid
om de betreffende functie te gebruiken door op de corresponderende knop te klikken.

Door op de corresponderende knop te klikken, aanvaardt de Licentienemer op bindende
wijze het aanbod om de betalende Add-On te leveren, en komt een verdere contractuele
relatie tot stand op basis van deze gebruiksvoorwaarden.

3. Aangezien het gebruik van de Add-On niet kan worden teruggedraaid nadat deze
beschikbaar is gesteld en een teruggave of de-installatie van door Licentienemers
opgehaalde content niet zodanig kan worden gegarandeerd dat gebruik na teruggave niet
meer mogelijk is, hebben Licentienemers geen herroepingsrecht met betrekking tot het
gebruik van betaalde Add-Ons. De Licentienemer stemt ermee in en erkent dat hij geen recht
op herroeping heeft.

4. In het geval van een permanente terbeschikkingstelling van een Add-On, vindt de
terbeschikkingstelling van een Add-On direct plaats na betaling van de gebruiksvergoeding,
zodat deze na het downloaden in de App kan worden gebruikt. Het gebruik van de
aangeschafte Add-Ons is in geval van een permanente terbeschikkingstelling mogelijk voor
een periode van ten minste twee jaar na het downloaden ervan. Na deze periode staat het
de Licentiegever vrij om de exploitatie van de App of individuele Add-Ons stop te zetten.

5. Indien een periodieke vergoeding dient te worden betaald, is de geselecteerde Add-On
beschikbaar om te downloaden voor de duur van de betaalde periode (bijv. een maand of
een jaar). De betaling van de gebruiksvergoeding zal geschieden door middel van een
vooruitbetaling in overeenstemming met de respectievelijke overeengekomen
gebruiksperiode (bijv. maandelijks vooruit in het geval van een maandelijkse gebruiksperiode
of jaarlijks vooruit in het geval van een jaarlijkse gebruiksperiode). Voor periodiek betaalde
Add-Ons is de minimum contractduur gebaseerd op de overeengekomen gebruiksperiode
(bijv. een maand of een jaar).

Vanaf het einde van de minimumcontractduur wordt het contract automatisch
verlengd voor de duur van de oorspronkelijke minimumcontractduur, tenzij een van de
partijen het contract opzegt met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee



kalenderweken vóór het einde van de minimumcontractduur of de respectieve
verlengingsperiode.

Het gebruik van de andere functies van de App is ook mogelijk nadat de beëindiging van
kracht is geworden, tenzij de Licentiegever een reden heeft om het gebruikersaccount te
blokkeren of om de App stop te zetten.

§ 7 Garantie

1. De configuratie van de App wordt door de Licentienemer op eigen verantwoordelijkheid
uitgevoerd, overeenkomstig het actuele begeleidende materiaal voor Viessmann
verwarmingssystemen. Indien de Licentienemer een ondernemer is, is § 377 HGB (Duits
Wetboek van Koophandel) ook van toepassing op de garantie. Daarom moet de
Licentienemer de goederen onmiddellijk na levering door de Licentiegever controleren, voor
zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is, en, indien een gebrek
wordt vastgesteld, de Licentiegever onmiddellijk op de hoogte brengen. Indien de
Licentienemer nalaat de Licentiegever in kennis te stellen, wordt de App geacht te zijn
goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat tijdens het onderzoek niet kon worden
ontdekt.
Indien een dergelijk gebrek zich later voordoet, moet kennisgeving worden gedaan
onmiddellijk nadat het gebrek is ontdekt; anders wordt de App geacht te zijn goedgekeurd,
zelfs met betrekking tot dit gebrek.
Tijdige verzending van de kennisgeving is voldoende om de rechten van de Licentienemer te
handhaven.
Indien de Licentiegever het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen, kan hij zich niet op
deze regeling beroepen.

2. De via de App beschikbaar gestelde functies zijn vrij van materiële gebreken indien zij
voldoen aan de functies die zijn opgenomen in de op dat moment geldige productbrochures
die u hier kunt vinden of die afzonderlijk zijn overeengekomen. De Licentiegever garandeert
niet dat de in de App vervatte functies aan de eisen van de Licentienemer zullen voldoen.

3. De voorwaarde voor aansprakelijkheid voor gebreken in functies van de App is de
reproduceerbaarheid van het gebrek. De Licentienemer dient het gebrek voldoende te
omschrijven. Indien de door de Licentiegever ter beschikking gestelde App een gebrek
vertoont, zal het gebrek door de Licentiegever binnen een redelijke termijn worden verholpen
door herstel van de App, mits de inspanning van het herstel binnen redelijke perken blijft.
Indien het herstel faalt, heeft de Licentienemer slechts recht op vermindering of stopzetting.

4. De Licentienemer dient de Licentiegever op redelijke wijze te ondersteunen bij het
vaststellen van een gebrek, bijvoorbeeld door middel van papieren afdrukken,
schermafdrukken of beschrijvingen van gebreken.

5. Gebeurtenissen van overmacht (met inbegrip van staking, lock-out en soortgelijke
omstandigheden, voor zover deze onvoorzienbaar, ernstig en niet te wijten zijn aan enige
fout), die de uitvoering van de verplichtingen van de Licentiegever aanzienlijk bemoeilijken of
onmogelijk maken, geven de Licentiegever het recht om de nakoming van de verplichtingen
uit te stellen voor de duur van de belemmering en een redelijke aanloopperiode.
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§ 8 Aansprakelijkheid

1. De Licentiegever is onbeperkt aansprakelijk indien de schade opzettelijk of door grove
nalatigheid wordt veroorzaakt door de Licentiegever of zijn wettelijke vertegenwoordigers of
plaatsvervangers. De Licentiegever is eveneens onbeperkt aansprakelijk in geval van schade
aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is de Licentiegever aansprakelijk voor
gegarandeerde functies van de App en overeenkomstig de bepalingen van dwingend recht,
in het bijzonder de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en de wetgeving inzake
productveiligheid.

2. Bovendien is de Licentiegever aansprakelijk in geval van een licht nalatige inbreuk op de
verplichtingen waarvan de naleving essentieel is voor de goede uitvoering van de
Overeenkomst en op de naleving waarvan de contractant rechtmatig mag vertrouwen
("hoofdverplichtingen"), maar slechts ten belope van de schade die gewoonlijk te voorzien
was op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst. In andere gevallen van lichte
nalatigheid is de aansprakelijkheid uitgesloten.

3. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste instellingen
waarvoor de Licentiegever niet verantwoordelijk is of uit het gebruik van eindapparatuur die
niet aan de systeemvereisten voldoet.

4. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor verdere kosten die voortvloeien uit het gebruik
van de App (in het bijzonder kosten die voortvloeien uit datatransmissie via mobiele
communicatie met inbegrip van dataroaming). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt
niet indien de Licentiegever schuldig is aan grove nalatigheid of opzet.

§ 9 Buitengewoon recht van opzegging

De Licentiegever heeft het recht om deze licentieovereenkomst alsmede contracten voor het
gebruik van betaalde Add-Ons met gegronde redenen zonder tussenkomst van een rechter
en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen in geval van ernstige schending van
deze gebruiksvoorwaarden of auteursrechten op de App die niet verholpen kunnen worden
of niet binnen 7 dagen verholpen worden.

§ 10 Herroepingsrecht

De tussen Licentiegever en Licentienemer gesloten overeenkomst betreft de levering van
digitale content. Om gebruik te kunnen maken van de App heeft Licentienemer uitdrukkelijk
bevestigd dat hij erkent dat de App onmiddellijk beschikbaar zal zijn en dat hij afstand doet
van het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen na de dag waarop deze is gesloten te
herroepen, zoals bepaald in artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht.

§ 11 Slotbepalingen

1. Indien afzonderlijke gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden,
komt daarvoor een bepaling in de plaats die het economische doel van de ongeldige
gebruiksvoorwaarde zo dicht mogelijk benadert. Indien een bepaling van deze overeenkomst
ongeldig is of wordt, tast dit niet de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
overeenkomst als geheel aan.



2. De gebruiksvoorwaarden mogen naar goeddunken van de Licentiegever worden gewijzigd
of aangevuld in een mate die redelijk is voor de Licentienemer. In dat geval zullen
geregistreerde Licentienemers ten minste zes weken voor de inwerkingtreding van de
wijziging daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht (bijvoorbeeld via het door de
Licentienemer meegedeelde e-mailadres of via de informatiedienst voor het product). De
gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tenzij de Licentienemer
bezwaar maakt vóór de datum van inwerkingtreding, nadat de Licentiegever de
Licentienemer uitdrukkelijk heeft gewezen op de gevolgen van zijn stilzwijgen. Indien de
Licentienemer bezwaar maakt, kan de Licentiegever deze overeenkomst beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand na kennisgeving van het bezwaar.

3. De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke
onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. De Licentiegever is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een
bemiddelingsprocedure.

5. Het Duitse recht is van toepassing, tenzij nationaal dwingend recht van toepassing is. De
bevoegde rechtbank is Frankfurt/Main, Duitsland, indien de Licentienemer een handelaar,
een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
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