
 
 
 

GEBRUIKSOVEREENKOMST STUDENTENLICENTIE 
 
 
ARKEY SYSTEMS bv, De Bouw 147, 3991 SZ Houten, hierna te noemen ARKEY,  
 
en: 
 
Naam  : .................................................................................................................... 

Adres : .................................................................................................................... 

Postcode/Plaats : .................................................................................................................... 

Telefoonnummer : ...................................................  Mobiel:  06- ........................................... 

E-mail adres : .................................................................................................................... 

Gewenste ARKEY-sleutel : ����  Parallel  ����  USB 
 
hierna te noemen student,  
 
 
zijn overeengekomen dat ARKEY aan de student het gebruiksrecht verleent van de ARKEY-CAD 
software. De student verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld door ARKEY zoals op 
de achterzijde/vervolgblad vermeld. 
 
 
Voor akkoord:  
 
 
 
Plaats: …………………………………..…,  datum: .…………..…………. 
 
 
Naam student: 
 
………………………………………………… 
 
 
Handtekening: 
 
 
………………………………………………... 
 
Student/ouder/voogd * 
*Voor studenten jonger dan 18 jaar dient een ouder of voogd voor akkoord te tekenen. 
 
 
 
Vergeet niet een kopie van geldig inschrijvingsbewijs alsmede kopie identiteitsbewijs mee te sturen ! 

  R K E Y   S Y S T E M S  bv 



 
 
 
 

VOORWAARDEN STUDENTENLICENTIE 
 
 
 
Gebruiksrecht 
ARKEY verleent aan de student een gratis gebruiksrecht middels een licentie op de ARKEY-CAD 
software. Dit gebruiksrecht is persoonlijk en geldt uitsluitend voor studiedoeleinden. Bij eerste aanvraag 
dient een kopie van een geldig inschrijvingsbewijs alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij 
de overeenkomst te worden gevoegd. De student zal op geen enkele wijze de software zelf gebruiken of 
door derden laten gebruiken voor productietekenwerk of enige andere vorm van commercieel gebruik. 
Ook gebruik op de stagewerkplek wordt als commercieel gezien en is dus niet toegestaan. Het 
gebruiksrecht vervalt zodra de opleiding is beëindigd en/of wanneer de inschrijving bij de school is 
beëindigd of bij oneigenlijk gebruik.  
 
Eigendom 
De software met protectiesleutel is in bruikleen gegeven en blijft ten allen tijde eigendom van ARKEY of 
diens rechtsopvolgers. ARKEY behoudt zich het recht voor de software en protectiesleutel ten allen tijde 
onverwijld retour te laten zenden door de student.  
 
Verlenging 
Het gebruiksrecht wordt in principe verstrekt voor de gehele studieperiode. Wel dient jaarlijks aan ARKEY 
bij het begin van het nieuwe cursusjaar een nieuw geldig bewijs van inschrijving van de school te worden 
gestuurd.  
 
Verlies van de protectiesleutel 
De ARKEY-CAD software is beveiligd middels een protectiesleutel. Deze sleutel vertegenwoordigd de 
volledige commerciële marktwaarde van de software. De student verplicht zich dan ook de protectiesleutel 
als goed huisvader te beheren. Bij eventuele diefstal of vermissing dient de student binnen 24 uur na 
constatering aangifte te doen bij de politie. Een gewaarmerkte kopie van het procesverbaal dient aan 
ARKEY te worden opgestuurd. In het geval van diefstal of vermissing zal aan de student een bedrag van 
€ 150 in rekening worden gebracht. Dit bedrag dient binnen 30 dagen te worden betaald. 
 
Retourzending 
Zodra de opleiding wordt beëindigd dient de protectiesleutel binnen 1 week te worden opgestuurd naar 
ARKEY. Ook wanneer het bewijs van inschrijving is verlopen en er geen verlenging is aangevraagd op 
basis van een nieuw geldig inschrijvingsbewijs, dient de protectiesleutel binnen 1 week te worden 
opgestuurd. Dit dient altijd aangetekend te gebeuren. Voor overschrijding van deze termijn geldt een 
boete van € 25 per dag. 
 
Boete bij misbruik 
Wanneer blijkt dat de student de software aan derden ter beschikking heeft gesteld of de software 
gebruikt voor commerciële doeleinden zal een boetebedrag van € 5.000 in rekening worden gebracht. Dit 
bedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Alle kosten met betrekking tot een eventuele incasso 
zullen op de student worden verhaald. 
 
Adreswijzigingen 
Student verplicht zich om eventuele adreswijzigingen per omgaande schriftelijk te melden aan ARKEY. 
 
Overige 
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

   R K E Y   S Y S T E M S  bv 


