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INLEIDING
Dit is een licentie van het type Open Hardware (met zogeheten 'copyleft'
effect). Ze werd oorspronkelijk opgesteld om de voorwaarden te bepalen
waaronder elke belangstellende gebruik mag maken van de specificaties
die in het kader van de door SIBELGA en ORES georganiseerde
Collaboratieve Ontwikkelingsgroep werden ontwikkeld (en van de
onderdelen die het voorwerp vormen van de specificaties). Deze licentie
kan echter voor elke andere specificatie van onderdelen worden
gebruikt.
Deze licentie is openbaar, in de mate dat ze wordt aangeboden aan
iedereen die er gebruik van wenst te maken (met het voorbehoud dat
alle opgelegde voorwaarden vervuld zijn).
Deze licentie is opgesteld om alle gebruikers dezelfde wijzigings- en
gebruiksrechten te verlenen, zowel voor de oorspronkelijke versie van
de specificaties en de producten waarop ze betrekking hebben, als voor
de eventuele door de licentienemers aangebrachte wijzigingen.
De licentie is van toepassing op de Specificaties en de overeenkomstige
Producten, maar niet op de fabricagemethoden van de Producten of op
de testmethoden en -protocollen waar de specificaties naar kunnen
verwijzen en die het voorwerp kunnen zijn van een intellectueel
eigendom van derden.

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

1.

Voorwerp, onderdelen en gevolgen van de overeenkomst

1.1. Deze Overeenkomst regelt elk gebruik, elke reproductie, wijziging
en distributie (zoals hierna gedefinieerd) van de Specificaties en de
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manier waarop u op de Specificaties gebaseerde Producten mag
ontwerpen, laten ontwerpen en distribueren.
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1.2. In het kader van deze overeenkomst betekent 'Distribueren' elke
directe of indirecte verkoop, schenking, uitlening, verhuring, distributie,
communicatie of overdracht van een kopie van de Specificaties of de
Producten aan andere natuurlijke of rechtspersonen.

1.3. De term 'Specificaties' verwijst naar de documentatie van een of
meer Producten die de fabricage mogelijk maakt van producten die
interoperabel en onderling verwisselbaar zijn (wat betekent dat door de
specificaties strikt te volgen om het even welk onderdeel zonder
problemen moet kunnen worden vervangen door een onderdeel van een
andere fabrikant, zowel wat zijn geometrische als functionele kenmerken
betreft) en die met dat doel een beschrijving geeft van alle van de
producten verwachte technische kenmerken en van de manier waarop
deze kenmerken worden geverifieerd.
De Specificaties omvatten:
(a) de teksten die de Producten en hun technische kenmerken
beschrijven,
(b) de tekeningen, schema's en modellen die alle vereiste informatie
over de Producten vertegenwoordigen en verschaffen, en
(c) alle andere teksten of beschrijvende of verklarende elementen
die nodig zijn voor het ontwerp van de Producten.
De Specificaties kunnen worden voorgesteld in elke materiële of
immateriële
uitdrukkingsvorm
die
gemakkelijk
kan
worden
geraadpleegd,
met
inbegrip
van
maar
niet
beperkt
tot
informaticabestanden
in
vrij
formaat
of
in
een
standaard
eigendomsformaat (bijvoorbeeld .pdf, .doc, .odt), of weergaves op
papier of andere media.

1.4 De term 'Product' verwijst naar
(a) elk onderdeel of ander element of fysieke component;
(b) elke assemblage of gedeeltelijke assemblage (met inbegrip van
onderdelen of alle andere elementen of fysieke componenten of
subassemblages); en
(c) alle onderdelen of alle andere elementen of fysieke componenten
gecombineerd in 'installatiesets' voor assemblage door derden,
die volledig of gedeeltelijk op basis van de Specificaties ontworpen zijn.
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1.5 Deze Licentie is van toepassing op alle Specificaties die vermelden
dat ze onderworpen zijn aan de Open Hardware-licentie voor
Collaboratieve Ontwikkeling (OH CO-licentie) en op alle Producten die
volledig of gedeeltelijk op basis van deze Specificaties ontworpen zijn.
Indien deze Specificaties worden gedistribueerd in een archiefformaat
(van het type '.zip') dat de tekst van deze Licentie bevat, geldt deze
Licentie voor alle bestanden die deel uitmaken van het archief, tenzij
anders vermeld.

1.6 Elke persoon die heeft bijdragen aan de inhoud van de Specificaties
wordt een 'Licentiegever' genoemd in het kader van deze Licentie.

1.7 Door de Specificaties te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen of te
distribueren, of door Producten te ontwerpen, te laten ontwerpen of te
distribueren, aanvaardt u de voorwaarden van deze Licentie na te leven
en een 'Licentienemer' te worden. Elke activiteit die in strijd zou zijn
met de voorwaarden van deze Licentie zal onmiddellijk een einde maken
aan alle rechten die u zijn verleend. Derden die direct of indirect via uw
bemiddeling de Specificaties zouden hebben ontvangen, mogen de
Licentie blijven gebruiken, op voorwaarde dat ze haar voorwaarden
naleven.

2.

Licentie voor het ontwerp van Producten

2.1. In het kader van deze overeenkomst duidt de term 'Intellectuele
Eigendomsrechten' op alle rechten op octrooien, tekeningen,
modellen, alle eventuele rechten die de naam van het product
beschermen, alle auteursrechten en alle andere exclusieve rechten die
aan de Specificaties of de Producten verbonden zijn.

2.2. Elke Licentiegever verleent u en alle andere 'Licentienemers' en alle
bezitters, eigenaars of gebruikers van Producten een wereldwijde,
voortdurende (voor de duur van de toepasselijke intellectuele rechten)
en kosteloze licentie voor alle Intellectuele Eigendomsrechten die hij
bezit, voor zover u of zij deze nodig hebben om Producten te ontwerpen,
te laten ontwerpen, te bezitten, te gebruiken en te Distribueren.
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Deze licentie dekt uitsluitend de huidige versie van de Specificaties en
van de Producten, niet de wijzigingen die achteraf door anderen worden
aangebracht.

2.3. Als u Specificaties die u gewijzigd hebt distribueert, of als u
Producten op basis van door u gewijzigde Specificaties distribueert,
verleent u aan alle Licentiegevers, aan alle andere Licentienemers en
aan alle bezitters, eigenaren en gebruikers van deze Producten een
wereldwijde, voortdurende (voor de duur van de toepasselijke
intellectuele rechten) en kosteloze licentie voor alle Intellectuele
Eigendomsrechten die u bezit, voor zover zij deze nodig hebben om
Producten te ontwerpen, te laten ontwerpen, te bezitten, te gebruiken
en te distribueren. Indien u het Product in productie neemt, indien u het
distribueert en indien de kenmerken van het product afwijken van de
beschrijving in de Specificaties, bent u verplicht de Specificaties aan te
passen en beschikbaar te stellen volgens artikel 3.
Deze licentie dekt uitsluitend uw gewijzigde versie van de Specificaties
en van de Producten, niet de wijzigingen die achteraf door anderen
worden aangebracht.

2.4. Het feit op zich van de mededeling van de Specificaties aan een
onderaannemer die Producten in uw naam en voor uw rekening
ontwerpt, vormt geen 'Distributie' in het kader van deze Licentie, en het
feit dat een onderaannemer u deze dienst levert, impliceert niet dat hij
krachtens de voorgaande paragrafen een licentie moet verlenen.

2.5 De door dit Artikel bedoelde licenties zijn essentiële onderdelen van
de overeenkomst. Indien een gerechtelijk vonnis u belet de door dit
Artikel vereiste licenties te verlenen, verliest u onmiddellijk alle rechten
die u krachtens deze Licentie hebt ontvangen en mag u de Specificaties
niet langer gebruiken, kopiëren, wijzigen of distribueren, en mag u geen
Producten meer ontwerpen, laten ontwerpen of distribueren.

3.

Wijzigingen van de Specificaties

3.1 U mag de Specificaties wijzigen en deze wijzigingen zullen deel
uitmaken van de Specificaties. In het geval van een Distributie zullen ze
onderworpen zijn aan deze Licentie, samen met de producten die
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volledig of gedeeltelijk op deze Specificaties gebaseerd zijn.

3.2 Indien u Specificaties die u hebt gewijzigd, of volledig of gedeeltelijk
op deze gewijzigde Specificaties gebaseerde producten distribueert,
moet u de gewijzigde Specificaties per e-mail en in een in Artikel 4
gespecificeerd formaat verzenden naar alle Licentiegevers die in de
Specificaties hun e-mailadres hebben vermeld.

3.3 U mag een uittreksel uit de Specificaties citeren, op voorwaarde dat
u de bron van de Specificaties vermeldt en naar deze Licentie verwijst.

3.4 U mag de Specificaties volledig of gedeeltelijk vertalen. Deze
vertaling moet worden beschouwd als een wijziging van de Specificaties
en moet als dusdanig worden behandeld (u moet dus onder meer
artikelen 3.1 en 3.2 naleven, die integraal van toepassing zijn op de
vertaling).

4.

Distributie van de Specificaties

4.1 U mag ongewijzigde versies van de Specificaties in hun geheel
distribueren op om het even welke drager, op voorwaarde dat u alle door
elke
Licentiegever
opgenomen
auteursrechtelijke
of
andere
vermeldingen intact bewaart (met inbegrip van elke verwijzing naar
deze Licentie) en dat u er een ongewijzigde kopie van deze Licentie aan
toevoegt.
Elke Specificatie moet de volgende vermelding bevatten: "Deze
Specificaties zijn ontwikkeld op basis van originele specificaties die door
SIBELGA volgens de OH, CO-licentie gedistribueerd worden"

4.2 U mag gewijzigde versies van de Specificaties distribueren, op
voorwaarde dat u alle voorwaarden van de vorige paragraaf naleeft en
op voorwaarde dat

(a) u er een in het oog springende documentatie in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat (bijvoorbeeld .pdf, .doc, .odt) aan toevoegt die
de door u gewijzigde delen van de Specificaties identificeert, met de
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vermelding dat de wijzigingen worden gedistribueerd volgens de
voorwaarden van deze Licentie;
(b) alle grafische elementen (waaronder de plannen) worden
opgenomen in de vorm van afbeeldingen met voldoende afmetingen om
een correcte interpretatie mogelijk te maken (met inbegrip van
eventuele toleranties), die gemakkelijk kunnen worden hertekend;
(c) u zichzelf identificeert als de auteur van de gewijzigde versie die u
distribueert, terwijl u de tabel aan het begin van de documentatie
behoudt en aanvult (deze tabel toont de evolutie van de documentatie
en vermeldt de opeenvolgende bijdragers);
(d) u er elk nieuw bijkomend bestand aan toevoegt dat u hebt gemaakt,
samen met alle oorspronkelijke en gewijzigde versies van de bestanden
die u hebt gewijzigd (deze bestanden moeten in hetzelfde formaat als de
oorspronkelijke bestanden beschikbaar worden gesteld);
(e) u de voorwaarden van deze Licentie voor de volgende licentienemers
niet wijzigt; en
(f) u, als u Producten ontwerpt of laat ontwerpen, in de Specificaties alle
elementen opneemt die redelijkerwijs nodig zijn om anderen in staat te
stellen Producten te ontwerpen, met inbegrip van de plannen van het
gerealiseerde Product.

5.

Ontwerp van Producten

5.1. U mag de Specificaties gebruiken om Producten te ontwerpen of te
laten ontwerpen, op voorwaarde dat elk Product alle door de
Licentiegever opgenomen vermeldingen behoudt (met inbegrip van
desgevallend elke auteursrechtelijke vermelding op een zichtbaar deel
van het Product). Indien het technisch mogelijk is, moet elk Product
bovendien op een zichtbaar deel de naam van de fabrikant vermelden en
de versie van de Specificaties waarmee het overeenkomt.

5.2
U mag Producten die u ontwerpt of laat ontwerpen distribueren,
op voorwaarde dat:
- u aan elk exemplaar een kopie van de Specificaties toevoegt, in een in
artikel 4 beschreven formaat;
of
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- u (i) er een gedurende ten minste drie jaar geldig aanbod aan
toevoegt om deze Specificaties te leveren, zonder andere kosten dan
redelijke kosten voor de drager of de verzending, aan elke persoon die
daarom verzoekt, (ii) een URL vermeldt waar de Specificaties kunnen
worden gedownload gedurende ten minste 3 jaar vanaf uw laatste
Distributie van het Product.

6.

Nieuwe versie van de Licentie

SIBELGA kan nieuwe versies van deze Licentie publiceren, waarvan de
belangrijkste gevolgen vergelijkbaar zullen zijn maar die bedoeld zijn
om situaties op te lossen die aanvankelijk niet werden voorzien, of om
een antwoord te geven op nieuwe situaties. Elke nieuwe versie zal een
nieuw versienummer dragen.
Indien de Specificaties samen met een versienummer de vermelding
'elke latere versie' dragen, kunt u ofwel de vermelde versie toepassen,
ofwel een later door SIBELGA gepubliceerde versie. Indien de
Specificaties geen versienummer dragen, mag u om het even welke door
SIBELGA gepubliceerde versie gebruiken.
SIBELGA bezit de auteursrechten op de Licentie maar verleent elke
persoon het recht om ze te kopiëren, te gebruiken of zonder wijzigingen
te distribueren.

7.

Beperkte garantie

De oorspronkelijke Licentiegever waarborgt dat de Intellectuele
Eigendomsrechten die de oorspronkelijke Specificaties en Producten
beschermen en die door deze Licentie worden verleend, zijn/haar
eigendom zijn of hem/haar onder licentie zijn verleend, en dat hij/zij
gemachtigd en bevoegd is om ze onder deze Licentie te verlenen.
Elke
volgende
Licentiegever
waarborgt
dat
de
Intellectuele
Eigendomsrechten die zijn/haar gewijzigde versie beschermen en die
door deze Licentie worden verleend, zijn of haar eigendom zijn of
hem/haar onder licentie zijn verleend, en dat hij/zij gemachtigd en
bevoegd is om ze onder deze Licentie te verlenen.
De Specificaties worden onder deze Licentie gedistribueerd opdat de
opeenvolgende bijdragers ze doorlopend zouden kunnen verbeteren of
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wijzigen. Dit is een werk dat constant evolueert en dat dan ook de
gebreken of fouten kan vertonen die inherent zijn aan dit type van
ontwikkeling. Om die reden worden de Specificaties onder de Licentie
geleverd in de staat waarin zij zich bevinden, zonder enige garantie van
welke aard ook die hen betreft, met inbegrip van maar niet beperkt tot,
de commercialisering van de Specificaties of de Producten, hun
geschiktheid om een gegeven functie te vervullen, het ontbreken van
gebreken of fouten, of hun effectiviteit. Deze uitsluiting van garantie
vormt een essentieel onderdeel van de Licentie en een voorwaarde voor
de afstand van rechten. De licentienemer aanvaardt dat het kosteloze
karakter van de licentie niet te scheiden is van deze uitsluiting van
garantie.

8.

Beperking van de aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzettelijke schade of van direct aan
natuurlijke personen veroorzaakte schade, zal de Licentiegever in geen
geval aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade van gelijk welke
aard, direct of indirect, materieel of moreel, die zou voortvloeien uit de
Licentie of het gebruik van de Specificaties of de Producten, met
inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van klanten,
onderbreking van het werk, slechte werking, verlies van gegevens of
elke andere commerciële schade, zelfs indien de Licentiegever op de
hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Anderzijds zal de Licentiegever aansprakelijk zijn volgens de bepalingen
van de dwingende wetten over de productaansprakelijkheid, in de mate
waarin deze wetten van toepassing zijn op de Specificaties of de
Producten.
De Licentienemer aanvaardt dat het kosteloze karakter van de licentie
niet te scheiden is van deze beperking van de aansprakelijkheid.
U aanvaardt dat u de Licentiegever zult vrijwaren van, schadeloos
stellen voor en waarborgen tegen elke vordering van derden wegens een
gebrek in het ontwerp, het concept of het gebruik van elk Product dat u
ontwerpt of laat ontwerpen of dat u distribueert onder deze Licentie.

___________________
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