END USER LICENSE AGREEMENT FOR CHURCH LIFE SURVEY PRODUCTS

NCLS Research
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN DE CHURCH LIFE SURVEY PRODUCTEN.
Deze
licentieovereenkomst
voor
eindgebruikers
(“Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen NCLS
Research en u. Deze Overeenkomst is geldig en verleent de
eindgebruiker enkel rechten als het NCLS onderzoeksproduct
(“Product”) onvervalst is en direct verkregen is van het NCLS
Research of via een gelicentieerde distributeur (“Distributeur”)
Door van dit product gebruik te maken, stemt u in met de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met
de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen gebruik
maken van dit product en moet u contact opnemen met de
Distributeur. Deze verleend u instructies hoe u het Product
moet retourneren.
1.

LICENTIEVERLENING

1.1

U heeft toestemming om het Product binnen uw
organisatie te gebruiken

1.2

U heeft geen toestemming om het Product in meer dan
één organisatie te gebruiken, tenzij u een passende
licentie of een schriftelijke toestemming heeft gekregen
van NCLS Research of de Distributeur.

1.3

Deze Overeenkomst mag niet gedeeld, overgedragen
of gelijktijdig gebruikt worden door verschillende
organisaties- inclusief gerelateerde partijen en
organisaties.

1.4

Het Product is gelicentieerd als een totaalpakket. U
mag de verschillende onderdelen niet van elkaar
scheiden voor individueel gebruik of gebruik binnen
verschillende organisaties.

4.

PRODUCTONDERSTEUNING

4.1

Als u het Product verkregen heeft via de Distributeur,
moet u ondersteuning voor het Product krijgen van de
Distributeur en niet van NCLS Research

4.2

NCLS Research zal u voorzien van beperkte
ondersteuning, indien u het Product direct van NCLS
Research heeft verkregen of als de Distributeur niet
langer gelicentieerd is om u te voorzien van
ondersteuning op uw locatie

5.

BEËINDIGING

5.1

NCLS Research behoudt zich het recht om deze
Overeenkomst te beëindiging, indien u zich niet houdt
aan de eisen en voorwaarden van deze Overeenkomst

5.2

Als NCLS Research deze Overeenkomst beëindigt,
moet u alle kopieën en onderdelen van het Product
retourneren of vernietigen en een schriftelijke
bevestiging sturen naar de Distributeur of NCLS
Research dat alle kopieën en onderdelen van het
Product vernietigd zijn.

6.

BEPERKINGEN
VAN
GARANTIE,
AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

6.1

Alle expliciete en impliciete eisen, voorwaarden en
garanties die niet vermeld zijn in dit document zijn
uitgesloten.

6.2

NCLS Research garandeert niet dat het Product
geschikt is voor uw gebruik en is niet aansprakelijk voor
enige schade die voortkomt uit het gebruik of onjuist
gebruik van het Product.

1.5

U heeft geen toestemming om uw rechten binnen deze
Overeenkomst door te verkopen of permanent over te
dragen.

6.3

1.6

U heeft geen toestemming om commerciële diensten
met betrekking tot het Product te verspreiden, te
verhuren, uit te lenen, uit te leasen of te verlenen aan
anderen

NCLS
Research
garandeert
geen
eigendomsvoorbehoud,
ongestoorde
werking,
ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met
betrekking tot het Product.

6.4

2.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM

2.1

NCLS Research behoudt zich alle rechten die u niet
expliciet verleend zijn in deze Overeenkomst

2.2

Het Product is beschermd door copyright en andere
intellectuele eigendomsrechten en –overeenkomsten

2.3

NCLS Research is eigenaar van de titel, copyright en
overige intellectuele eigendomsrechten in het Product

De gehele en exclusieve aansprakelijkheid en
rechtsmiddel voor een breuk van een geïmpliceerde
garantie zal beperkt zijn tot vervanging van defectieve
media of documentatie en zal niet omvatten of zich
uitbreiden tot enige claim voor of recht tot herstel van
enige andere schade, inclusief maar niet beperkt tot het
verlies van inkomsten, winst, software of dataverlies of
corruptie daarvan, incidentele of daaruit volgende
schade of andere gelijksoortige claims.

6.5

2.4

Het Product is niet aan u verkocht of overgedragen en
wordt enkel aan u verleend door licentie. Uw recht om
dit Product te gebruiken en in uw bezit te houden komt
voort uit deze Overeenkomst

Deze beperkte garantie is ongeldig als niet voldaan
wordt aan enige eis in deze Overeenkomst.

7

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

7.1

Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst
tussen NCLS Research en u met betrekking tot het
Product en vervangt elke en alle eerdere communicatie,
verstandhoudingen,
onderhandelingen
of
overeenkomsten tussen NCLS Research en u.

2.5

Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht met
betrekking tot handelsmerken of servicemerken van
NCLS Research of de Distributeur.

3.

GEBRUIKERSBEPERKINGEN

7.2

3.1

U heeft geen toestemming om het Product dat door de
Distributeur aan u is verstrekt, te vermenigvuldigen of te
reproduceren. Indien u meer ondersteuning of
onderdelen nodig heeft om het Product te gebruiken,
moet u contact opnemen met de Distributeur.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig,
ongeldig, niet te bekrachtigen of illegaal blijkt, wordt
deze bepaling niet gehandhaafd. Alle overige
bepalingen in deze Overeenkomst blijven volledig in
stand en van kracht.

8

TOEPASSELIJKHEID

3.2

U heeft geen toestemming om het Product of een
onderdeel van het Product te ontleden, te kopiëren,
plagiaat te plegen, te decompileren, te deconstrueren,
of te demonteren.

Deze overeenkomst zal geleid en geconstrueerd
worden volgens de wetten van New South Wales,
Australië, en u moet u onherroepelijk onderwerpen aan
de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van
New South Wales, Australië.
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4.

NCLS Research

1.14. If you obtained the Product through the
Distributor, you must obtain support for the Product
from the Distributor and not NCLS Research.

END USER LICENSE AGREEMENT FOR CHURCH LIFE
SURVEY PRODUCTS

This End User Licence Agreement (“EULA”) is a legal
agreement between you and NCLS Research. This EULA is
valid and grants the end user rights only if the NCLS Research
Product (“the Product”) is genuine and was obtained directly
from NCLS Research or from a licensed distributor
(“Distributor”).

1.15. NCLS Research will provide you with limited
support for the Product if you obtained the Product
directly from NCLS Research or if the Distributor is no
longer licensed to provide support in your location.
5.

1.17. If NCLS Research terminates this EULA, you
must return or destroy all copies and components of the
Product and provide written confirmation to the
Distributor or NCLS Research that all copies and
components of the Product have been destroyed.

GRANT OF LICENSE
1.1.
You are allowed to use the Product within your
organisation.

6.

1.2.
You are not allowed to use the Product in more
than one organisation unless you have the appropriate
licence or written consent from NCLS Research or the
distributor.

1.19. NCLS Research does not warrant that the
Product is suitable for your use and is not liable to you
for any damages arising out of the use of or inability to
use the Product.
1.20. NCLS Research does not warrant condition of
title,
quiet
enjoyment,
quiet
possession,
correspondence to description, or non-infringement in
regards to the Product.

1.4.
The Product is licensed as a single product.
You may not separate its components for use
individually or within different organisations.
1.5.
You are not allowed to resell or permanently
transfer your rights under this EULA.

1.21. The entire and exclusive liability and remedy for
breach of any implied warranty will be limited to
replacement of defective media or documentation and
will not include or extend to any claim for or right to
recover any other damages, including but not limited to,
loss of income or profit, software or data loss or
corruption, incidental or consequential damages, or
other similar claims.

1.6.
You are not allowed to redistribute, rent, lend,
lease, or provide commercial services relating to the
Product to others.
RESERVATION OF RIGHTS AND OWNERSHIP
1.7.
NCLS Research reserves all
expressly granted to you in this EULA.

rights

not

1.8.
The Product is protected by copyright and other
intellectual property laws and treaties.

1.22. This limited warranty is void if any term in this
EULA is not complied with.
7.

1.9.
NCLS Research owns the title, copyright, and
other intellectual property rights in the Product.

1.24. If any provision of this EULA is void, invalid,
unenforceable or illegal, that provision is to be severed
and the other provisions in this EULA shall continue in
full force and effect.

1.11. This EULA does not grant you any rights in
connection with any trade marks or service marks of
NCLS Research or the Distributor.
LIMITATIONS ON USE

8.

1.12. You are not allowed to copy or reproduce the
Product beyond what has been supplied to you by the
Distributor. Should you require additional support or
additional components in order to use the Product you
should contact the Distributor.

T

1.13. You are not allowed to reverse-engineer, copy,
reproduce, plagiarise, decompile, deconstruct, or
disassemble the Product or any component of the
Product.

ENTIRE AGREEMENT
1.23. This EULA is the entire agreement between you
and NCLS Research relating to the Product, and they
supersede any and all prior communications,
understandings, negotiations, or agreements between
you and NCLS Research.

1.10. The Product is not sold or transferred and it is
only provided to you under license. Your right to use
the Product and retain the Product in your possession
arises from this EULA.

3.

LIMITATION OF WARRANTIES, LIABILITIES AND
REMEDIES
1.18. All express and implied terms, conditions, and
warranties not contained in this document are excluded.

1.3.
This EULA may not be shared, transferred, or
used concurrently by different organisations – including
related parties or organisations.

2.

TERMINATION
1.16. NCLS Research reserves the right to terminate
this EULA if you fail to comply with the terms and
conditions of this EULA

BY USING THE PRODUCT YOU AGREE TO BE BOUND BY
THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT AGREE WITH
THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE
PRODUCT,
AND
YOU
SHOULD
CONTACT
THE
DISTRIBUTOR FOR INSTRUCTIONS ON HOW YOU CAN
RETURN THE PRODUCT.
1.

PRODUCT SUPPORT
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