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Standard Licence Terms 

The BIM Content is licensed by Wavin BV, a company 

incorporated under Dutch law established in Zwolle and 

registered at the Chamber of Commerce under number 

05014273 and having its registered office at Stationsplein 3, 8011 

CW Zwolle, The Netherlands ("Wavin"). 

These terms (the "Standard Licence Terms") contain the terms 

and conditions that govern the provision of the BIM Content to 

licensees. By downloading the BIM Content from the Websites, 

you (the "Licensee") agree to use the BIM Content only as 

permitted under these Standard Licence Terms. 

 

IT IS AGREED: 

1. Interpretation 

1.1 In these Standard Licence Terms, the following terms shall 

have the following meanings: 

 "Affiliate" means any business entity from time to time 

controlling, controlled by, or under common control with, 

either party; 

 "BIM Content" means as downloaded from the Websites:  

a) any BIM files; and 

b) the plug-in tool which supports the BIM files;  

 "Intellectual Property Rights" means patents, utility 

models, rights to inventions, copyright and related rights, 

trade marks, trade names and domain names, rights in 

goodwill and the right to sue for unfair competition, rights 

in designs, rights in computer software, database rights, 

rights to preserve the confidentiality of information 

(including know-how and trade secrets) and any other 

intellectual property rights, including all applications for 

(and rights to apply for and be granted), renewals or 

extensions of, and rights to claim priority from, such rights 

and all similar or equivalent rights or forms of protection 

which subsist or will subsist, now or in the future, in any part 

of the world; 

 "Licensee Data" means contact details submitted by the 

Licensee using the Websites and details of any BIM Content 

downloaded by the Licensee; 

 "New Version" means any new version of the BIM Content 

which from time to time is made available by Wavin in the 

course of its normal business; 

 "Third Party Licensors" means Wavin's Affiliates or other 

third parties who have licensed or assigned Intellectual 

Property Rights in the BIM Content to Wavin; and 

 "Wavin Solution" means a modelled design consisting of 

Wavin parts, which is created using the BIM files; and 

 "Websites" means any websites owned by Wavin which 

enable users to download the BIM Content.   
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Standaard licentievoorwaarden 

 De BIM-content is gelicentieerd door Wavin BV, een 

vennootschap naar Nederlands recht gevestigd in Zwolle en 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

05014273 en statutair gevestigd aan Stationsplein 3, 8011 CW 

Zwolle, Nederland ("Wavin"). Deze voorwaarden (de "Standaard 

licentievoorwaarden") bevatten de algemene voorwaarden die 

gelden voor het verstrekken van BIM-content aan 

licentiehouders. Door de BIM-content van de websites te 

downloaden, stemt u (de "licentiehouder") ermee in de BIM-

content alleen te gebruiken zoals toegestaan onder deze 

Standaard licentievoorwaarden.  

OVEREENGEKOMEN IS:  

1. Interpretatie 

1.1 In deze Standaard licentievoorwaarden hebben de volgende 

termen de volgende betekenis:  

"Gelieerde onderneming": een zakelijke entiteit die van tijd tot 

tijd zeggenschap uitoefent over de entiteit, onder zeggenschap 

staat van de entiteit, of gezamenlijk met de entiteit onder 

zeggenschap staat van een derde;  

"BIM-content ": zoals gedownload van de websites: 

a) alle BIM-bestanden; en  

b) de plug-in-tool die de BIM-bestanden ondersteunt; 

"Intellectuele eigendomsrechten": octrooien, 

gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, auteursen 

aanverwante rechten, handelsmerken, handelsnamen en 

domeinnamen, rechten op goede wil en het recht op vervolging 

voor oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op 

computersoftware, databaserechten, rechten om de 

vertrouwelijkheid van informatie (inclusief knowhow en 

bedrijfsgheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten 

te behouden, inclusief alle aanvragen voor (en rechten om aan te 

vragen en te worden toegekend), vernieuwingen of verlengingen 

van en rechten op voorrang te claimen van, dergelijke rechten en 

alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of vormen van 

bescherming die bestaan of zullen bestaan, nu of in de toekomst, 

waar ook in de wereld; "Gegevens Licentiehouder" : 

contactgegevens die door de Licentiehouder zijn ingediend via de 

Websites en details van alle BIM-content die door de 

Licentiehouder is gedownload; 

 "Nieuwe versie": elke nieuwe versie van de BIMcontent die 

Wavin van tijd tot tijd beschikbaar stelt in het kader van zijn 

normale bedrijfsvoering;  

"Derde partij die de licentie verleent": Wavins Gelieerde 

ondernemingen of andere derde partijen die Intellectuele 

Eigendomsrechten in de BIM-content aan Wavin hebben 

gelicentieerd of toegewezen; en 

"Wavin-oplossing": een gemodelleerd ontwerp bestaande uit 

Wavin-onderdelen, gemaakt met behulp van de BIM-bestanden; 

en "Websites": alle websites die eigendom zijn van Wavin en 

waarmee g  
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2. Licence 

2.1 The Licensee acknowledges that all Intellectual Property 

Rights in the BIM Content belong and shall belong to Wavin 

or the relevant Third Party Licensors (as the case may be). 

2.2 Subject to the provisions of these Standard Licence Terms, 

Wavin grants to the Licensee a free of charge, revocable, 

non-exclusive and non-transferable licence to download, 

install and use the BIM Content.  

2.3 Except as expressly stated in this Clause 0, the Licensee has 

no right (and shall not permit any third party) to:  

(a) use the plug-in element of the BIM Content for any 

purpose other than to create a Wavin Solution; 

(b) copy, adapt, reverse engineer, decompile, disassemble, 

modify, adapt or make error corrections to the plug-in 

element of the BIM Content in whole or in part; 

(c) copy or distribute the BIM files in whole or in part to any 

third party, to the extent that they do not form part of a 

Wavin Solution; or 

(d) exploit any of the BIM Content for any commercial 

purpose whatsoever. 

2.4 The Licensee shall not (and will ensure its employees shall 

not): 

(a) sub-license, assign or novate the benefit or burden of 

this licence in whole or in part; 

(b) allow the BIM Content to become the subject of any 

charge, lien or encumbrance; or  

(c) remove, alter or destroy any proprietary, trademark or 

copyright notices placed upon or contained within the 

BIM Content; or  

(d) deal in any other manner with any or all of its rights and 

obligations under this licence. 

2.5 Wavin may at any time: 

(a) sub-license, assign, novate, charge or deal in any other 

manner with any or all of its rights and obligations under 

this licence. If Wavin assigns any or all of its rights under 

this licence, it may disclose to a proposed assignee any 

information in its possession that relates to this licence 

or its subject matter; and 

(b) amend these Standard Licence Terms. Every time you 

wish to use the BIM Content, please check these terms 

to ensure you understand the terms that apply at that 

time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Licentie  

2.1 De Licentiehouder erkent dat alle Intellectuele 

Eigendomsrechten in de BIM-content toebehoren en zullen 

toebehoren aan Wavin of de relevante Derde partij die licentie 

verleent (naargelang het geval).  

2.2 Met inachtneming van de bepalingen van deze Standaard 

Licentievoorwaarden, verleent Wavin de Licentiehouder een 

gratis, herroepbare, nietexclusieve en niet-overdraagbare 

licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de 

BIMcontent. 

 2.3 Behalve zoals expliciet vermeld in dit Artikel 2, heeft de 

Licentiehouder geen enkel recht (en zal geen derde partij 

toestaan) tot: 

(a) het gebruik van het plug-in-element van de BIMcontent voor 

een ander doel dan het creeëren van een Wavin-oplossing;  

(b) het geheel of gedeeltelijk kopiëren, aanpassen, reverse-

engineeren, decompileren, uit elkaar halen, wijzigen, aanpassen 

of correcties op fouten aanbrengen aan het plug-in-element van 

de BIMcontent;  

(c) het geheel of gedeeltelijk te kopiëren of verspreiden van de 

BIM-bestanden naar een derde partij, voor zover ze geen deel 

uitmaken van een Wavin-oplossing; of  

(d) het exploiteren van de BIM-content voor welk commercieel 

doeleinde dan ook. 

2.4 De Licentiehouder zal niet (en zal ervoor zorgen dat zijn 

werknemers niet):  

(a) de voordelen of lasten van deze licentie geheel of gedeeltelijk 

in sublicentie geven, toewijzen of noveren;  

(b) toestaan dat de BIM-content het onderwerp wordt van een 

aanklacht, retentierecht of bezwaring; of  

(c) de eigendoms-, handelsmerk- of auteursrechtvermeldingen 

geplaatst op of vervat in de BIM-content verwijderen, wijzigen of 

vernietigen; of  

(d) op een andere manier omgaan met één van of al zijn rechten 

en plichten onder deze licentie.  

2.6 Wavin kan op elk moment:  

(a) een sublicentie geven, overdragen, noveren, op een andere 

manier belasten of omgaan met één of alle rechten en plichten 

onder deze licentie. Als Wavin één of meer van zijn rechten onder 

deze licentie overdraagt, kan het aan een beoogde 

rechtverkrijgende alle informatie in zijn bezit die betrekking heeft 

op deze licentie of het onderwerp ervan, vrijgeven; en  

(b) deze Standaard Licentievoorwaarden wijzigen. Telkens 

wanneer u de BIM-content wilt gebruiken, moet u deze 

voorwaarden controleren om er zeker van te zijn dat u de 

voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. 
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3. Rights and Obligations of the Parties 

3.1 The Licensee will be responsible at all times for:  

(a) the proper installation of the BIM Content on the 

Licensee's computers and any computers of its 

employees;  

(b) the proper distribution of updates and BIM Content 

related communications within its company;  

(c) as and when notified to do so by Wavin, installing any 

updates to the BIM Content;  

(d) the provision of any additional information necessary 

for Wavin to confirm the identity of Licensee; and 

(e) promptly notifying Wavin of any failures or malfunctions 

in the BIM Content and supplying information and 

assistance to Wavin or any parties engaged by Wavin to 

explain and replicate the problem. 

3.2 The Licensee warrants that in using the BIM Content, it shall 

observe and strictly follow the instructions of Wavin and 

fully comply with the applicable standards and regulations 

as imposed by local authorities. The Licensee acknowledges 

that routing logic (connection possibilities) as included in a 

design developed using the BIM Content may conflict with 

local regulations. In such case the Licensee shall adapt the 

design of the Solution to comply with local regulations. 

3.3 The Licensee shall notify Wavin of any third party’s 

unauthorized use of the BIM Content and threatened 

infringement of the Intellectual Property Rights pertaining 

thereto as soon as the Licensee becomes aware of such 

(potential) unauthorized use or infringement. The Licensee 

shall supply, without delay and free of charge, all 

information which it or Wavin considers to be necessary 

and desirable in order to take action against such attack or 

infringement. Licensee shall fully cooperate with and assist 

Wavin and its Affiliates to enforce or defend the BIM 

Content and any Intellectual Property Rights pertaining 

thereto. 

3.4 Wavin is entitled without prior notice or consent of Licensee 

to issue New Versions of the BIM Content. Wavin shall use 

reasonable endeavours to inform the Licensee by e-mail of 

an anticipated New Version. Licensee shall ensure that such 

New Versions are properly distributed and installed by all 

users of the BIM Content. Licensee shall at all times 

exclusively use the latest version of the BIM Content, 

including to avoid the risk of a design based on outdated 

BIM Content containing products which are no longer 

available from Wavin anymore. 

3.5 Wavin is entitled to store and use Licensee Data for the 

purposes of these Standard Licence Terms and in 

accordance with the terms of its Privacy and Cookie 

Statement, as if the Licensee and/or its employees were 

visitors to the Websites. 

 

 

 

3. Rechten en plichten van de partijen  

3.1 De Licentiehouder is te allen tijde verantwoordelijk voor:  

(a) de juiste installatie van de BIM-content op de computers van 

de Licentiehouder en op alle computers van zijn werknemers; (b) 

de juiste distributie van updates en BIM-contentgerelateerde 

communicatie binnen het bedrijf;  

(c) op het moment dat Wavin hierop wijst, de installatie van 

updates van de BIM-content;  

(d) het verstrekken van alle aanvullende informatie die Wavin 

nodig heeft om de identiteit van de Licentiehouder te bevestigen; 

en  

(e) het Wavin onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele 

storingen of fouten in de BIM-content en het verstrekken van 

informatie en hulp aan Wavin of aan partijen die door Wavin zijn 

aangesteld om het probleem te verklaren en te repliceren.  

3.2 De Licentiehouder garandeert dat hij bij het gebruik van de 

BIM-content de instructies van Wavin in acht zal nemen en strikt 

zal opvolgen en zich volledig zal houden aan de toepasselijke 

normen en voorschriften zoals opgelegd door de lokale 

autoriteiten. De Licentiehouder erkent dat routeringslogica 

(verbindingsmogelijkheden) zoals opgenomen in een ontwerp 

dat is ontwikkeld met behulp van de BIM Content, in strijd kan 

zijn met lokale regelgeving. In dergelijke gevallen zal de 

Licentiehouder het ontwerp van de Oplossing aanpassen aan de 

plaatselijke voorschriften.  

3.3 De Licentiehouder zal Wavin op de hoogte stellen van 

ongeoorloofd gebruik van de BIM-content door derden en 

dreigingen van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten 

daarop, zodra de Licentiehouder kennis heeft van (mogelijk) 

ongeoorloofd gebruik of inbreuk. De Licentiehouder moet 

onverwijld en kosteloos alle informatie verstrekken die hij of 

Wavin noodzakelijk en wenselijk achten om op te treden tegen 

dergelijke aanval of inbreuk. Licentiehouder moet volledige 

medewerking verlenen aan Wavin en zijn Gelieerde 

ondernemingen en deze assisteren bij het handhaven of 

verdedigen van de BIM-content en de Intellectuele 

Eigendomsrechten die daarmee samenhangen.  

3.4 Wavin is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving of 

toestemming van de Licentiehouder Nieuwe Versies van de BIM-

content uit te geven. Wavin zal alle redelijke inspanningen 

leveren om de Licentiehouder per e-mail op de hoogte te stellen 

van een verwachte Nieuwe Versie. Licentiehouder zorgt ervoor 

dat dergelijke Nieuwe Versies correct worden verspreid en 

geïnstalleerd door alle gebruikers van de BIM-content. 

Licentiehouder zal te allen tijde uitsluitend de nieuwste versie 

van de BIM-content gebruiken, ook ter vermijding van het risico 

van een ontwerp gebaseerd op verouderde BIM-content dat 

producten bevat die niet meer beschikbaar zijn bij Wavin.  

3.5 Wavin is gerechtigd Licentiehoudergegevens op te slaan en 

te gebruiken voor de doeleinden van deze Standaard 

Licentievoorwaarden en in overeenstemming met de 

voorwaarden van zijn Privacy- en cookieverklaring, alsof de 
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Licentiehouder en/of zijn werknemers bezoekers waren van de 

Websites.  
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4. No Warranty 

4.1 All conditions, warranties or other terms which might have 

effect between the parties or be implied or incorporated 

into this licence or any collateral contract, whether by 

statute, common law or otherwise, are hereby excluded, 

including the implied conditions, warranties or other terms 

as to satisfactory quality, fitness for purpose or the use of 

reasonable skill and care. 

4.2 The Licensee accepts responsibility for the selection of the 

BIM Content to achieve its intended results and 

acknowledges that the BIM Content has not been 

developed to meet the individual requirements of the 

Licensee. 

 

5. Limitation of Liability 

5.1 The Licensee acknowledges that other than as set out in 

Clause 3.2, Wavin does not control, observe, review or 

otherwise support the Licensees’ use of the BIM Content.  

5.2 To the fullest extent permitted by law, Wavin shall not be 

liable to the Licensee for any losses, expenses, costs or 

damages of whatsoever nature, whether direct or indirect, 

arising out of or resulting from the use of the BIM Content. 

5.3 At its sole cost and expense, the Licensee agrees to defend, 

indemnify and hold Wavin harmless from and against all 

loss, costs, expenses (including legal fees), damages and 

liabilities, irrespective of its cause, resulting directly or 

indirectly from the conduct of the Licensee, its Affiliates or 

its employees in relation to the BIM Content.  

5.4 All references to "Wavin" in this Clause 5 shall, for the 

purposes of this clause, be treated as including all 

employees, subcontractors and suppliers of Wavin and its 

Affiliates, all of whom shall have the benefit of the 

exclusions and limitations of liability set out in this Clause, 

in accordance with Clause 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Geen garantie  

4.1 Alle condities, garanties of andere voorwaarden die van 

invloed kunnen zijn tussen de partijen of geïmpliceerd of 

opgenomen kunnen worden in deze licentie of een 

onderpandcontract, hetzij door statuten, gewoonterecht of 

anderszins, zijn hierbij uitgesloten, inclusief de impliciete 

condities, garanties of andere voorwaarden zoals naar 

bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel of het gebruik 

van redelijke vaardigheid en zorg.  

4.2 De Licentiehouder accepteert de verantwoordelijkheid voor 

de selectie van de BIMcontent om de beoogde resultaten te 

bereiken en erkent dat de BIM-content niet is ontwikkeld om te 

voldoen aan de individuele vereisten van de Licentiehouder.  

 

5. Beperking van de aansprakelijkheid 

 5.1 De Licentiehouder erkent dat behalve zoals uiteengezet in 

Clausule 3.2, Wavin het gebruik van de BIM-content door de 

Licentiehouder niet controleert, bekijkt, beoordeelt of 

anderszins ondersteunt.3.2  

5.2 Voor zover de wet toelaat, is Wavin niet aansprakelijk jegens 

de Licentiehouder voor verliezen, uitgaven, kosten of schade van 

welke aard dan ook, direct of indirect, die voortkomen uit of 

resulteren uit het gebruik van de BIM-content.  

5.3 De Licentiehouder stemt ermee in om op eigen kosten en 

uitgaven Wavin te verdedigen, schadeloos te stellen en te 

vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, uitgaven (inclusief 

juridische kosten), schadevergoedingen en aansprakelijkheden, 

ongeacht de oorzaak ervan, die direct of indirect voortvloeien uit 

het gedrag van de Licentiehouder, zijn Gelieerde ondernemingen 

of zijn werknemers met betrekking tot de BIM-content.  

5.4 Alle verwijzingen naar "Wavin" in deze Clausule 5 worden 

voor de toepassing van deze clausule beschouwd als inclusief alle 

werknemers, onderaannemers en leveranciers van Wavin en zijn 

Gelieerde ondernemingen, die allen zullen profiteren van de 

uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet 

in dit artikel, in overeenstemming met Clausule 8.50 



 

6 

6. Duration and termination 

6.1 Wavin may terminate these Standard Licence Terms at any 

time without any explanation or consequence and with 

immediate effect upon written notice to the Licensee.  

6.2 Any provision of these Standard Licence Terms that 

expressly or by implication is intended to come into or 

continue in force on or after termination or expiry of these 

Standard Licence Terms shall remain in full force and effect. 

6.3 Termination of these Standard Licence Terms shall not 

affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the 

parties that have accrued up to the date of termination or 

expiry, including the right to claim damages in respect of 

any breach of these Standard Licence Terms which existed 

at or before the date of termination. 

6.4 On termination: 

(a) all rights granted to the Licensee under this licence shall 

cease; 

(b) the Licensee shall cease all activities authorised by this 

licence; 

(c) the Licensee shall immediately destroy or return to 

Wavin (at Wavin's option) all copies of the BIM Content 

then in its possession, custody or control and, in the case 

of destruction, certify to Wavin that it has done so. 

 

7. Confidentiality and publicity 

7.1 The Licensee shall, during the term of this licence and 

thereafter, keep confidential all, and shall not use for its 

own purposes (other than implementation of this licence) 

nor without the prior written consent of Wavin disclose to 

any third party (except its professional advisors or as may 

be required by any law or any legal or regulatory authority) 

any, information of a confidential nature (including trade 

secrets and information of commercial value relating to the 

BIM Content) which may become known to the Licensee 

from Wavin and which relates to Wavin or any of its 

Affiliates, unless that information is public knowledge or 

already known to such party at the time of disclosure, or 

subsequently becomes public knowledge other than by 

breach of this licence, or subsequently comes lawfully into 

the possession the Licensee from a third party. The Licensee 

shall use its reasonable endeavours to prevent the 

unauthorised disclosure of any such information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Duur en beëindiging  

6.1 Wavin kan deze Standaard Licentievoorwaarden te allen tijde 

beëindigen zonder enige verklaring of consequentie en met 

onmiddellijke ingang na schriftelijke kennisgeving aan de 

Licentiehouder.  

6.2 Elke bepaling van deze Standaard Licentievoorwaarden die 

expliciet of impliciet bedoeld is om van kracht te worden of te 

blijven bij of na beëindiging of afloop van deze Standaard 

Licentievoorwaarden blijft onverminderd van kracht.  

6.3 Beëindiging van deze Standaard Licentievoorwaarden heeft 

geen invloed op rechten, rechtsmiddelen, plichten of 

aansprakelijkheden van de partijen die zijn opgebouwd tot de 

datum van beëindiging of de vervaldatum, inclusief het recht om 

schadevergoeding te vorderen met betrekking tot een schending 

van deze Standaard Licentievoorwaarden die bestond op of vóór 

de datum van beëindiging.  

6.4 Bij beëindiging:  

(a) alle rechten die aan de Licentiehouder onder deze licentie zijn 

verleend, zullen komen te vervallen;  

(b) de Licentiehouder zal alle activiteiten staken die door deze 

licentie zijn geautoriseerd;  

(c) de Licentiehouder zal Wavin (naar de keuze van Wavin) alle 

kopieën van de BIM-content die op dat moment in zijn bezit, 

bewaring of beheer zijn, onmiddellijk vernietigen of naar Wavin 

terugsturen en, in geval van vernietiging, aan Wavin bevestigen 

dat hij dit heeft gedaan.  

 

7. Vertrouwelijkheid en publiciteit  

7.1 De Licentiehouder zal gedurende de looptijd van deze licentie 

en daarna alle gegevens vertrouwelijk houden en mag deze niet 

voor eigen doeleinden gebruiken (anders dan de implementatie 

van deze licentie), noch zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Wavin informatie van vertrouwelijke aard 

(waaronder bedrijfsgeheimen en informatie van commerciële 

waarde met betrekking tot de BIMcontent) die de Licentiehouder 

van Wavin bekend kan worden en die betrekking heeft op Wavin 

of aan één van haar Gelieerde ondernemingen aan derden 

bekendmaken (behalve de professionele adviseurs of zoals 

vereist door een wet of een wettelijke of regelgevende instantie), 

tenzij die informatie openbare kennis is of al bekend is bij deze 

partij op het moment van openbaarmaking, of daarna openbare 

kennis wordt op andere wijze dan door het schenden van deze 

licentie, of daarna wettig in het bezit komt van de Licentiehouder 

van een derde partij. De Licentiehouder zal al het redelijke doen 

om ongeoorloofde openbaarmaking van dergelijke informatie te 

voorkomen.  
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8. Rights of Third Parties 

8.1 Wavin and the Third Party Licensors may enforce these 

Standard Licence Terms subject to and in accordance with 

this Clause 0. 

8.2 It is agreed that these Standard Licence Terms are intended 

to confer a benefit on Wavin and the Third Party Licensors 

by making the exclusions and limitations of liability available 

to them, provided that the rights of such Third Party 

Licensors under this licence shall only be enforceable by 

Wavin on their behalf. Wavin will owe no duty to them to 

enforce such rights and it may conduct or compromise any 

relevant proceedings as it sees fit. 

8.3 Except as provided in Clause 8.1 and Clause 8.2, a person 

who is not a party to these Standard Licence Terms shall not 

have any rights to enforce any term of these Standard 

Licence Terms, but this does not affect any right or remedy 

of a third party which exists, or is available. 

 

9. General 

9.1 Severability: Should any provision of these Standard 

Licence Terms be or become invalid, the validity of the other 

provisions of this licence shall not be affected. The parties 

undertake to agree a valid provision which comes as close 

as possible to the meaning/intent of the ineffective 

provision.  

9.2 Notices: To contact Wavin, please email info@wavin.com.  

9.3 Waiver: The failure to exercise or delay in exercising a right 

or remedy of a party under these Standard Licence Terms 

shall not constitute a waiver of that right or remedy, and no 

waiver by a party of any breach of these Standard Licence 

Terms shall constitute a waiver of any subsequent breach of 

the same or any other provision.  

9.4 Entire Agreement: These Standard Licence Terms 

constitute the entire agreement and understanding 

between the parties relating to its subject matter and 

supersedes any other agreement or understanding (written 

or oral) between the parties relating to the same. 

9.5 Governing Law and Jurisdiction: If the Licensee's registered 

head office is in one of the following countries: Belgium, 

Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Netherlands, 

Norway, Sweden or England and Wales, then these 

Standard Licence Terms shall be exclusively governed by the 

laws of the country in which the Licensee's registered head 

office is located and any disputes shall be brought 

exclusively before the competent court in that country. 

9.6 If the Licensee's registered head office is not in one of the 

countries listed in Clause 9.5, then Dutch law shall apply 

exclusively and any dispute arising from or in connection 

with these Standard Licence Terms shall be finally settled in 

accordance with the rules of the Netherlands Arbitration 

Institute by one arbitrator designated in accordance to said 

rules. The place of arbitration shall be Rotterdam,  

 

8 Rechten van Derden  

8.1 Wavin en de Externe Licentiegevers kunnen deze 

Standaard Licentievoorwaarden afdwingen onder en in 

overeenstemming met deze Clausule 8.0 

 8.2 Er wordt overeengekomen dat deze Standaard 

Licentievoorwaarden bedoeld zijn om Wavin en de Externe 

Licentiegevers een voordeel te bieden door de uitsluitingen 

en beperkingen van aansprakelijkheid aan hen beschikbaar 

te stellen, op voorwaarde dat de rechten van dergelijke 

Externe Licentiegevers onder deze licentie alleen door 

Wavin namens hen zijn af te dwingen. Wavin heeft geen 

verplichting jegens hen om dergelijke rechten af te dwingen 

en het kan elke relevante procedure naar eigen 

goeddunken uitvoeren of compromitteren.  

8.3 Behalve zoals bepaald in Clausule 8.1 en Clausule 8.2, 

zal een persoon die geen partij is bij deze Standaard 

Licentievoorwaarden geen rechten hebben om een 

voorwaarde van deze Standaard Licentievoorwaarden af te 

dwingen, maar dit heeft geen invloed op enig recht of 

rechtsmiddel van een derde partij die bestaat, of 

beschikbaar is.8.18.2 

 

9 Algemeen  

9.1 Scheidbaarheid: Mocht een bepaling van deze 

Standaard Licentievoorwaarden ongeldig zijn of worden, 

dan zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze 

licentie niet aantasten. De partijen verbinden zich ertoe een 

geldige bepaling overeen te komen die de 

bedoeling/strekking van de niet-effectieve bepaling zo dicht 

mogelijk benadert.  

9.2 Kennisgevingen: neem contact op met Wavin door een 

email te sturen naar info@wavin.com.  

9.3 Ontheffing: Het niet uitoefenen of uitstellen van het 

uitoefenen van een recht of rechtsmiddel van een partij 

onder deze Standaard Licentievoorwaarden geeft geen 

ontheffing van dat recht of rechtsmiddel en geen ontheffing 

door een partij van een schending van deze Standaard 

Licentievoorwaarden vormt een ontheffing van een latere 

schending van dezelfde of een andere bepaling.  

9.4 Volledige Overeenkomst: Deze Standaard 

Licentievoorwaarden vormen de volledige overeenkomst 

en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het 

onderwerp ervan en vervangen alle andere 

overeenkomsten of afspraken (schriftelijk of mondeling) 

tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde.  

9.5 Toepasselijk Recht en Jurisdictie: Als het geregistreerde 

hoofdkantoor van de Licentiehouder zich bevindt in één van 

de volgende landen: België, Tsjechië, Denemarken, 

Duitsland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Zweden of 

Engeland en Wales, dan zijn deze Standaard 

Licentievoorwaarden uitsluitend onderworpen aan de 

wetten van het land waar het hoofdkantoor van de 

Licentiehouder is gevestigd en eventuele geschillen zulle 
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Netherlands. The arbitration shall be held in the English 

language.  

9.7 For all purposes, this English language version of these 

Standard Licence Terms shall be the original, governing 

instrument and understanding of the parties. In the event 

of any conflict between this English language version of 

these Standard Licence Terms and any subsequent 

translation into any other language, this English language 

version shall govern and control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank 

in dat land.  

9.6 Als het geregistreerde hoofdkantoor van de 

Licentiehouder zich niet bevindt in één van de landen die 

worden vermeld in Clausule 9.5 , dan is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing en geschillen 

voortvloeiend uit of in verband met deze Standaard 

Licentievoorwaarden worden definitief afgehandeld in 

overeenstemming met de regels van het Nederlands 

Arbitrage Instituut door één arbiter aangewezen in 

overeenstemming met de genoemde regels. De plaats van 

arbitrage is Rotterdam, Nederland. De arbitrage zal in het 

Engels worden gehouden.9.5  

9.7 Voor alle doeleinden is de Engelstalige versie van deze 

Standaard Licentievoorwaarden het originele, geldende 

instrument en overeenkomst van de partijen. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze 

Standaard Licentievoorwaarden en een latere vertaling in 

een andere taal, zal de Engelstalige versie bepalend en 

dwingend zijn. 

 


