
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VOOR DE SOFTWARE 
ZC4, ZCP Complete Classification

VAN 
H.N.M. DIJKEMA, HOMEOPATHIE NEDERLAND B.V.

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

U wordt geacht deze overeenkomst te lezen voordat u tot installatie van ZC4, ZCP Complete 
Classification over gaat.

Deze gebruiksrechtovereenkomst ("Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u (een individu of 
een rechtspersoon) en de auteur van ZC4/ZCP Complete Classification, H.N.M. Dijkema; 
Homeopathie Nederland B.V., voor ZC4/ZCP Complete Classification die met deze Overeenkomst 
wordt geleverd. Bij de Software kan eventueel een aanvulling op of wijziging van deze Overeenkomst 
worden meegeleverd. 
 
Door de software te installeren, kopiëren of te gebruiken, gaat u ermee akkoord, dat u bent gebonden 
aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met deze overeenkomst instemt, dient u deze 
software niet te installeren, kopiëren of te gebruiken. In dat geval kunt u de software retourneren naar 
de plek van aanschaf (indien van toepassing) voor een volledige restitutie op basis van aankoop 
bewijs.

1 VERLENING VAN LICENTIE.  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. verleent u de 
volgende rechten, op voorwaarde dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft.

1.1 Installatie en gebruik. U mag: (a) een exemplaar van de Software installeren op uw computer. 
(b) een backup maken van de installatiesoftware. 

1.2 Verlening van licentie voor Extern bureaublad. U mag gebruikmaken van de technologie voor 
externe toegang, zoals de functies voor Extern bureaublad in Microsoft Windows, VNC Sessies 
op Linux of Mac OS systemen, voor toegang tot en gebruik van uw gelicentieerd exemplaar van 
de Software, op voorwaarde dat alleen de eerste gebruiker van het apparaat waarop de 
externe-bureaubladsessie wordt uitgevoerd, toegang heeft tot en gebruikmaakt van de Software 
via een extern apparaat. De rechten voor gebruik van het externe bureaublad betekenen niet 
dat u de Software tegelijkertijd mag gebruiken op zowel het externe apparaat als op het 
apparaat waarop de externe-bureaubladsessie wordt uitgevoerd.

1.3 Verlening van licentie voor Externe ondersteuning. U kunt elk apparaat toegang verlenen tot en 
gebruik laten maken van uw gelicentieerde exemplaar van de Software wanneer toegang en 
gebruik alleen bedoeld zijn om u te voorzien van technische ondersteuning en 
onderhoudsservices.

1.4 Verlening van licentie voor documentatie. De documentatie die bij de Software wordt geleverd 
mag u alleen voor interne, niet-commerciële naslagdoeleinden gebruiken.

2 BESCHRIJVING VAN OVERIGE RECHTEN EN BEPERKINGEN

2.1 Verplichte activering. Deze software bevat technologische maatregelen om het gebruik van de 
software zonder geldige licentie te voorkomen. De software dient voordat deze gebruikt kan 
worden geactiveerd te worden op de computer waarop deze wordt geïnstalleerd. Bij het 
activeren wordt contact gemaakt met de licentieserver. Het door de software achterhaalde 
hardware id van uw computer wordt geregistreerd op de server. De software controleert 
regelmatig of de licentie nog in orde is. Hierbij wordt ook contact gelegd met dezelfde server 
(indien deze via het netwerk beschikbaar is). 

Voor de activering worden contact gegevens van u vastgelegd, zoals email adres, postadres, 
telefoonnummer en naam. Er worden geen credit card gegevens of daaraan gerelateerde 
gegevens vastgelegd. De vastgelegde contact gegevens zullen alleen worden gebruikt om 
concat met u op te nemen i.v.m. ZC4/ZCP Complete Classification gerelateerde zaken. Ten 
aanzien van informatie brieven of reclame zal u de keuze worden gelaten om deze te 
ontvangen of niet. 



2.2 Internetservices. U mag aan de Software gerelateerde internetservices van  H.N.M. Dijkema,  
Homeopathie Nederland B.V. op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat hierdoor het 
ongestoorde gebruik van deze services door derden wordt gehinderd, schade ondervindt of op 
welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen 
onbevoegd toegang te krijgen tot enige aan internetservices gerelateerde services, accounts, 
computersystemen of netwerken.

3 VOORBEHOUD VAN RECHTEN EN EIGENDOM.  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland 
B.V., behoudt zich alle rechten voor die in deze OVEREENKOMST niet uitdrukkelijk aan u zijn 
verleend. Op deze Software is auteursrecht van toepassing, alsmede andere wetgeving en 
verdragen inzake intellectuele eigendom. De eigendom van, het auteursrecht op en de overige 
rechten met betrekking tot intellectuele eigendom in de Software berusten bij  H.N.M. Dijkema. 
De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. 

4 BEPERKING OP REVERSE-ENGINEERING, DECOMPILATIE EN DISASSEMBLEREN. Het is u 
niet toegestaan op de Software reverse-engineering toe te passen, deze te decompileren of 
disassembleren, behalve indien en voor zover een dergelijke activiteit ondanks deze beperking 
expliciet is toegestaan onder toepasselijk recht.

5 GEEN VERHUUR/COMMERCIËLE HOSTING. U mag de Software niet verhuren, in lease geven, 
uitlenen of commerciële hostingservices leveren met de Software.

6 INSTEMMING MET HET GEBRUIK VAN GEGEVENS. U stemt ermee in dat  H.N.M. Dijkema, 
Homeopathie Nederland B.V. technische gegevens mag verzamelen en gebruiken die worden 
verzameld als onderdeel van de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben 
op de Software.  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. mag deze gegevens uitsluitend 
gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze 
gegevens zullen niet worden geopenbaard op een manier waarop uw identiteit kenbaar wordt 
gemaakt. Zie ook 2.1.

7 KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN.  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., is 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site of service van derden, enige koppeling die 
deze site of service bevat of enige wijziging of update in de sites of services van derden.  H.N.M. 
Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., biedt u deze koppelingen naar, en toegang tot sites en 
services van derden alleen aan voor uw gemak. Het opnemen van een koppeling houdt niet in 
dat  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. de website en service van de derde aanprijst 
of goedkeurt.

8 AANVULLENDE SOFTWARE/SERVICES. Deze Overeenkomst is van toepassing op updates, 
aanvullingen, add-on componenten of op componenten van internetservices van de Software die  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., u kan verstrekken of aan u ter beschikking kan 
stellen nadat u uw eerste exemplaar van de Software hebt verkregen, tenzij bij deze aparte 
voorwaarden zijn verstrekt.  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., behoudt zich het 
recht voor internetservices die aan u door gebruik van de Software verstrekt of ter beschikking 
gesteld zijn, stop te zetten. 

9 UPGRADES. H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. kan upgrades verstrekken voor 
minor versies van ZC4/ZCP Complete Classification. ZC4/ZCP Complete Classification kent een 
versienummer met 2 cijfers: x.y. Software van versie x vormt een major versie. Versies x.y 
vormen minor versies. Verhoging van versies x impliceren een nieuwe release van ZC4/ZCP 
Complete Classification en zijn geen upgrade. Deze behoeven de aanschaf van een nieuwe 
licentie. Voor upgrades hoeft geen nieuwe licentie te worden aangeschaft.

9.1 Voordat u upgrade Software kunt gebruiken, dient u eerst een licentie te hebben voor de 
software die door  H.N.M. Dijkema is aangeduid als basis voor de upgrade. Na installatie van de 
upgrade mag de oorspronkelijke software die als basis voor de upgrade heeft gediend, alleen 
worden gebruikt als onderdeel van de bijgewerkte software. 

9.2 Software die niet wordt geupgrade wordt nog maximaal 3 maanden ondersteund. 



9.3 Oude release van de software worden nog maximaal 6 maanden ondersteund.

10 SCHEIDING VAN COMPONENTEN. De Software wordt als één product in licentie gegeven. De 
onderdelen ervan mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één apparaat.

11 SOFTWAREOVERDRACHT. De licentie op deze software is gebonden aan u. Overdracht van de 
software kan in overleg met de auteur,  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V.. Uw 
licentie zal dan worden ingetrokken en degene waaraan de software wordt overgedragen zal een 
nieuwe licentie krijgen. Degene waaraan wordt overgedragen moet net als u schriftelijk met deze 
voorwaarden instemmen..

12 BEËINDIGING. Onverminderd al haar overige rechten mag  H.N.M. Dijkema, Homeopathie 
Nederland B.V., deze Overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze Overeenkomst 
niet nakomt. Indien dit zich voordoet, moet u alle kopieën van de Software en alle componenten 
daarvan vernietigen.

13 VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID. Deze Overeenkomst (inclusief enige 
aanvulling op of wijziging van deze Overeenkomst die bij de Software wordt meegeleverd) vormt 
de volledige overeenkomst tussen u en  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. met 
betrekking tot de Software en de ondersteuningsdiensten (indien aanwezig) en vervangt alle 
voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en weergaven 
met betrekking tot de Software of enig ander onderwerp opgenomen in deze Overeenkomst. 
Indien de voorwaarden van enig beleid of programma's voor ondersteunende services van  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. in conflict zijn met de voorwaarden van deze 
Overeenkomst,  hebben de voorwaarden in deze Overeenkomst voorrang. Indien enige bepaling 
in deze Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar mocht blijken, blijven de 
overige bepalingen volledig van kracht.

14 GARANTIE - Geen invloed op wettelijke rechten. De navolgende garantie is niet beperkt tot enig 
gebied en heeft geen invloed op wettelijke rechten die u kunt hebben jegens uw reseller of  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., indien u het Softwareproduct rechtstreeks van  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. heeft afgenomen.

De garantie – Het Softwareproduct is ontworpen en wordt u aangeboden als een product voor 
Homeopathie doeleinden. U aanvaardt dat geen enkel Softwareproduct vrij van fouten is, en u 
wordt sterk aangeraden regelmatig een back-up van uw bestanden te maken. Mits u een geldige 
licentie hebt, garandeert  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. a) gedurende een 
periode van 90 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw licentie tot gebruik van het 
Softwareproduct of de kortste periode die wettelijk is toegestaan op grond van het toepasselijk 
recht, dat het Softwareproduct in hoofdzaak zal functioneren overeenkomstig de schriftelijke 
materialen die bij het Softwareproduct worden geleverd; en b) dat ondersteuningsdiensten van  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. in hoofdzaak zullen worden verleend 
overeenkomstig de beschrijving daarvan in de toepasselijke schriftelijke materialen die u door  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. worden verstrekt, en dat  H.N.M. Dijkema, 
Homeopathie Nederland B.V. zich alle redelijke inspanningen, zorg en vakmanschap zal 
getroosten om eventuele problemen op te lossen. 

Indien het Softwareproduct niet aan deze garantie voldoet, zal  H.N.M. Dijkema, Homeopathie 
Nederland B.V. ofwel (a) het Softwareproduct repareren of vervangen ofwel (b) het door u 
betaalde bedrag restitueren. Deze garantie vervalt indien een storing van het Softwareproduct het 
gevolg is van ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Vervangende Softwareproducten 
worden gegarandeerd gedurende de resterende termijn van de oorspronkelijke garantieperiode 
of, indien dat langer is, 30 dagen. U aanvaardt dat bovenstaande garantie, voor zover maximaal 
is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, uw enige garantie vormt in verband met het 
Softwareproduct en eventuele ondersteuningsdiensten.

Uitsluiting van alle overige bepalingen – Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het 
toepasselijk recht, en met inachtneming van bovenstaande garantie, wijst  H.N.M. Dijkema, 
Homeopathie Nederland B.V., alle garanties, voorwaarden en overige bepalingen, hetzij 



uitdrukkelijk hetzij impliciet (op grond van de wet of jurisprudentie, indirect of anderszins), 
daaronder begrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties ter zake van voldoende kwaliteit en 
geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot het Softwareproduct en de schriftelijke 
materialen die bij het Softwareproduct worden geleverd. Impliciete garanties die niet kunnen 
worden uitgesloten, zijn beperkt tot 90 dagen of, indien dat langer is, de kortste termijn die is 
toegestaan op grond van toepasselijk recht.

15 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van het 
toepasselijk recht en behoudens hetgeen is bepaald in de garantie, zijn  H.N.M. Dijkema, 
Homeopathie Nederland B.V. noch haar leveranciers aansprakelijk voor enigerlei schade 
(daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst, 
bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) als gevolg van het 
gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het Softwareproduct, zelfs indien  H.N.M. Dijkema, 
Homeopathie Nederland B.V. op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. In 
elk geval is de totale aansprakelijkheid van  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. uit 
hoofde van enige bepaling in deze Overeenkomst beperkt tot het werkelijk door u voor het 
Softwareproduct betaalde bedrag. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op 
aansprakelijkheden die op grond van het toepasselijk recht niet kunnen worden uitgesloten of 
beperkt.

16 TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van de Staat der 
Nederlanden

17 VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele addenda 
en/of amendementen op deze overeenkomst die bij het SOFTWAREPRODUCT zijn geleverd) 
vormt de volledige overeenkomst tussen U en  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. 
met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT en eventuele Productondersteuning en deze 
vervangt alle voorgaande of huidige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en 
verklaringen met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT of enig ander onderwerp dat door 
deze Overeenkomst wordt gedekt. Voor zover de bepalingen van enig beleid of programma van  
H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V. met betrekking tot productondersteuning in  
tegenspraak is met de bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze 
Overeenkomst. 

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, of indien u om wat voor reden dan ook contact 
wenst op te nemen met  H.N.M. Dijkema, Homeopathie Nederland B.V., dan kunt u dat doen via 
http://www.Homeopathie Nederland B.V..nl. 

Bijlage A - Auteursrechten ZC4/ZCP Complete Classification 

      Versie 1 – November 2021, ©  H.N.M. Dijkema. Alle rechten voorbehouden. 

Deze verklaring bestaat uit de volgende delen: 

(A) labeling - Waarin de begrippen software, auteur en copyright specifiek worden ingevuld.
(B) Verklaring Intellectueel Eigendom - Waarin het geregistreerd intellectueel wordt 
beschreven.
(C) Copyright bericht in de code - Waarop het intellectueel eigendom betrekking heeft.
(D) Copyright bericht in afbeeldingen - Waarop het intellectueel eigendom betrekking heeft.

Voor vragen kunt u gebruik maken van onderstaande postadres of email adres: 

                  H.N.M. Dijkema
                  Dordogne 7
                  3831EJ Leusden



                  Netherlands
                  email: info@homeopathie-nederland.nl 

(A) - Labeling 

Software:             ZC4/ZCP Complete Classification
Auteur:                H.N.M. Dijkema
Copyright:           (c)  Alle rechten voorbehouden
update site:         https://completeclassification.com
licentie pagina:   https://completeclassification.com/terms-of-service

(B) Verklaring auteursrecht Intellectueel eigendom ZC4/ZCP Complete Classification 

ZC4/ZCP Complete Classification valt onder het auteursrecht van de Staat der Nederlanden 
en is geregistreerd intellectueel eigendom. De registratie kan worden opgevraagd bij de auteur 
van deze software. 

Wat maakt ZC4/ZCP Complete Classification uniek? 

ZC4/ZCP Complete Classification ondersteunt op unieke wijze de methode van 
homeopathische ziekteklassificatie zoals deze door Samuel Hahnemann in de 19e eeuw reeds 
is ontwikkeld en in deze tijd opnieuw is geïntroduceerd door Ewald Stöteler in zijn boek 
"Hahnemann Begrijpen". 

De software ondersteunt de methode en visualiseert het cyclische proces van anamnese, 
classificatie, repertorisatie, voorschrijven en evalueren en visualiseert in de tijd de 
ontwikkeling van het ziektebeeld van de patient. 

De wijze waarop deze ondersteuning plaatsvindt, het coderen van deze ondersteuning, de 
wijze van visualisatie, de gebruikersinterface, alle code die voorzien is van het copyright 
bericht, zoals dat genoemd is onder (C), alle afbeeldingen die in hun metadata zijn voorzien 
van het copyright bericht zoals verwoord onder (D) is het resultaat van de intellectuele 
inspanningen van de auteur van deze software. 

(C) - Copyright bericht in de code 

This source code is copyright of  H.N.M. Dijkema.
©   H.N.M. Dijkema. All rights reserved. 

This source code is property of it's author:  H.N.M. Dijkema.
Nothing of this code may be copied, (re)used or multiplied without
permission of the author. 

(D) - Copyright bericht in afbeeldingen 

Afbeeldingen van het type Scalable Vector Graphics (.SVG extensie) 

Creator:  H.N.M. Dijkema
Rights: Copyright ©  All Rights Reserved. 



Opgenomen in de geneste (dublin core) velden 'dc:creator, cc:Agent, dc:title' wat betreft de 
'creator' (auteur) en de geneste (dublin core) velden 'dc:rights, cc:Agent, cc:title' wat betreft de 
'rights' (auteursrechten). 

Afbeeldingen van het type Portable Network Graphics (.PNG extensie) 

Opgenomen in het zogenaamde 'comment' veld van de 'image properties' van het PNG 
bestand: 

Creator:  H.N.M. Dijkema
Rights: Copyright ©  All Rights Reserved 
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