
LICENTIEOVEREENKOMST 

EPB-PAKKET 3 Gewesten  - juli 2013 

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER:  

LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB-

PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN STEMT U IN MET DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP 

VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN WAARIN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK; GARANTIE 

EN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN OPGENOMEN.  

INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST OF HAAR GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U HET 

EPB-PAKKET NIET GEBRUIKEN. INDIEN U HET EPB-PAKKET OP TASTBARE GEGEVENSDRAGERS HEBT 

VERKREGEN (ZOALS ONDER MEER CD-ROM) ZONDER DAT U DEZE LICENTIE HEBT KUNNEN LEZEN EN 

INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST DIENT U HET EPB-PAKKET BINNEN DERTIG DAGEN 

NA ONTVANGST AAN HET VEA TERUG TE BEZORGEN. 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Tussen 

Het VEA, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, hierna 'VEA' genoemd 

en 

de Gebruiker van de Software, hierna 'U' genoemd. 

Is overeengekomen als volgt: 

 

ART. 1. DEFINITIES 

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. 'EPB-Pakket': de EPB software 3 Gewesten en de bijhorende bibliotheken 

b. 'Software': de EPB-software 3 Gewesten, met inbegrip van alle eventuele upgrades, gewijzigde 

versies, updates, wijzigingen en aanvullingen door aan U in licentie gegeven, evenals de door VEA 

verschafte beschrijving van de werking en gebruiksmogelijkheden van het computerprogramma, al dan niet 

vervat in het computerprogramma of in de afzonderlijke boeken of andere gegevensdragers 

('Documentatie'). 



c. 'Bibliotheken': de databank van gebouwcomponenten en de voorbeeldgebouwcomponenten 

aanwezig in deze databank waarop de werking van de Software beroep doet, en die het VEA samen met de 

Software levert.  

d.  'Overeenkomst': deze licentieovereenkomst met de gebruiksvoorwaarden. 

e. 'In Aanmerking Komende Gebruiker': 

* Ofwel de 'verslaggever' zoals gedefinieerd door het Energiedecreet van 8 mei 2009 houdende algemene 

bepalingen betreffende het energiebeleid; 

* Ofwel architecten, ingenieurs en studiebureaus die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bouwprojecten 

die onderworpen zijn aan de energieprestatieregelgeving; 

* Ofwel verslaggevers in opleiding (studenten architectuur, studenten ingenieur architect, ...); 

* Ofwel andere categorieën van personen die Decysis en het VEA in samenspraak aanduiden. 

 

 

ART. 2. VOORWERP 

1. Het VEA verelent U hierbij een kosteloos, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht, welk recht U hierbij 

aanvaardt, om het EPB-Pakket voor de duur van de Overeenkomst en onder hierna te noemen 

voorwaarden te gebruiken.  

2. Uw eventuele algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door het VEA voorafgaandelijk 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

ART. 3. DRAAGWIJDTE VAN HET GEBRUIKSRECHT 

1. U heeft enkel het recht om het EPB-Pakket te gebruiken indien U een In Aanmerking Komende Gebruiker 

bent. 

2. Als In Aanmerking Komende Gebruiker mag U het EPB-Pakket enkel gebruiken voor uw normale bedrijfs- 

respectievelijk beroepsuitoefening. 

3. Het is U toegestaan om: 

a. de Software te laden en in beeld te brengen indien en voor zover dit technisch noodzakelijk is en dit in 

overeenstemming is met de toegestane gebruiksdoeleinden ; 



b. een reservekopie van de Software te maken, indien en voor zover dit in overeenstemming is met de 

toegestane gebruiksdoeleinden. 

4.  Het is U verboden om: 

a. de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, vertalen, bewerken, veranderen of te arrangeren zonder 

daarvoor een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben bekomen van het VEA; 

b. de Software of de Bibliotheken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verkopen, te verhuren, te 

verdelen, publiek te maken (met inbegrip van maar niet beperkt tot (verkoops)presentaties, opleidingen of 

activiteiten op beurzen) of uit te lenen, tegen vergoeding, zonder daarvoor een uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming te hebben bekomen van het VEA. 

c. de Software te decompileren of aan te passen voor het opheffen van storingen, behoudens voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het VEA; 

d. de in/op de Software of de Bibliotheken voorkomende aanduidingen over de auteur of het vertrouwelijke 

karakter van de Software of van de Bibliotheken of enige verwijzing naar het VEA te wijzigen of te 

verwijderen; 

5. VEA kan in de toekomst nieuwe versies en/of nieuwe releases van de Software uitbrengen en U deze ter 

beschikking stellen. Indien nieuwe versies en/of nieuwe releases ter beschikking worden gesteld, wordt u 

aangeraden deze te installeren en te gebruiken.  Indien u geen nieuwe versies en/of nieuwe releases 

installeert en gebruikt, vervalt elke garantie op de correcte werking van de Software. 

6. De ondersteuning door het VEA bij de Software maakt geen deel uit van onderhavige Overeenkomst.  

 

ART. 4. LEVERING EN INSTALLATIE 

De levering van het EPB-Pakket wordt verzorgd door VEA of een andere hiertoe gerechtigde partij. U dient 

zelf in te staan voor de installatie van het EPB-Pakket . 

 

ART. 5. GARANTIE 

1. Het VEA garandeert de werking van de Software in de omstandigheden van normaal gebruik en op de 

manier voorzien in de handleiding. 

2. Het EPB-Pakket werd niet ontwikkeld voor uw doelstellingen en het VEA garandeert daarom niet dat het 

EPB-Pakket aan uw doelstellingen zal voldoen. 

 



 

ART. 6. INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. De auteursrechten en alle overige intellectuele en sui generis rechten met betrekking tot de Software en 

de Bibliotheken komen uitsluitend toe aan het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 

Waalse Gewest. Niets in deze Overeenkomst strekt tot complete of gedeeltelijke overdracht van zodanig 

recht. U erkent deze rechten en U zult zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten 

onthouden. 

 

ART. 7. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Onverminderd de artikelen 6.2 en 6.3 en voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, sluit het VEA en 

Decysis iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, respectievelijk  

veroorzaakt door het VEA of Decysis, met uitzondering van aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade 

veroorzaakt door opzet of grove schuld van Decysis, en dat tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per 

gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen. 

 

ART. 8. VERGOEDING 

U dient aan het VEA geen vergoeding te betalen voor het gebruiksrecht van het EPB-Pakket in 

overeenstemming met de Overeenkomst.  

 

ART. 9. DUUR EN BEËINDIGING 

1. Deze Overeenkomst gaat in op het moment van uw akkoord van deze Overeenkomst.  

2. Elk der partijen is gerechtigd de  Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere 

partij ernstig tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit deze 

Overeenkomst. 

 

 

ART. 10. VERTROUWELIJKHEID 

 



1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van andere 

partij; iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting 

zo goed mogelijk te kunnen nakomen. 

2. Tot de vertrouwelijke informatie wordt minstens het EPB-Pakket zelf en de gegevens welke met de 

Software worden verwerkt en die van U afkomstig zijn, gerekend. 

 

ART. 12. SLOTBEPALINGEN 

1. De rechten en plichten van partijen met betrekking tot het gebruik van het EPB-Pakket zijn uitsluitend in 

deze Overeenkomst vastgelegd; alle eventuele eerdere afspraken dienaangaande zijn niet van toepassing. 

2. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd mits wederzijds akkoord van de partijen. 

3. Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

Onverminderd het recht van het VEA om U te dagvaarden voor de rechtbank van uw woonplaats / 

maatschappelijke zetel, wordt elk geschil ten aanzien van de uitleg of uitvoering van deze Overeenkomst 

uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechtbank te Brussel. 

4. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig, niet bindend en/of niet afdwingbaar blijkt, heeft dit 

geen effect op de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst die geldig en afdwingbaar blijft onder de 

van toepassing zijnde bepalingen. 

5. Dit is de gehele Overeenkomst tussen het VEA en U met betrekking tot het EPB-Pakket. Deze 

Overeenkomst treedt in de plaats van alle voorgaande verklaringen, besprekingen, toezeggingen, 

mededelingen of reclame met betrekking tot de Software. 

6. Deze overeenkomst kan enkel in het Nederlands worden afgesloten. 

 

 


