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VERKLARING VOOR AANVRAAG OVERDRACHT i-THESES SOFTWARE-CODE NAAR EEN 

ANDERE COMPUTER OF OMSCHAKELING NAAR HARDWARE-LOCK. 

 

Ondergetekende :     Bedrijfsnaam                 ……………………. 
                      Adres                   ……………………. 
                    ……………………. 
                    ……………………. 
 
Vertegenwoordigd door :   Naam                   ……………………. 
                    Functie                  ……………………. 
 
Hierna genoemd ‘Ondergetekende’,  verklaart :  
 
Ondergetekende is momenteel legale gebruiker van ……………………. (aantal invullen) licentie(s) van volgende 
software module, aangekocht bij i-Theses bvba : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………., 
 
en verklaart dat …………………… (aantal invullen)  van deze licenties overgedragen dienen te worden naar een 
andere hardware-configuratie omwille van   :  (markeren wat past) 

 Computer(s) gebruikt voor een oude licentie worden niet meer hiervoor gebruikt en de installatie van de 
betreffende module wordt op deze computer verwijderd.  (*) 

 De oude computer is stuk.  (*) 
 De schijf van de computer is stuk. 
 De schijf van de computer is opnieuw geformatteerd. 
 Op de computer is een nieuw operating systeem geïnstalleerd. 
 Overschakeling naar hardware-lock. (*) 
 Andere : …………………………………………………………………………………………………… 

(*) zo mogelijk in dit geval MAC-adres(sen) van oude computer(s) vermelden (zie bijlage):  
      ………….………………………………………………………….…………………………………………… 
 
Ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er niet meer licenties zullen geïnstalleerd of gebruikt worden 
dan aangekocht bij i-Theses bvba , zodat aan alle contractuele voorwaarden voldaan blijft, noch dat oude 
installaties doorgegeven worden aan derden, al dan niet op dezelfde locatie. 
Ondergetekende is zich ten volle bewust dat het verder gebruiken van oude installaties van i-Theses licenties 
een inbreuk betekent tegen de licentie-overeenkomst afgesloten met i-Theses bvba, dat installatie van een 
applicatie met software-protectie in terminal-server-omgevingen niet toegelaten is, en dat al dergelijke 
overtredingen  zullen vervolgd worden overeenkomstig de bepalingen van de licentie-overeenkomst. 
Het feit dat door i-Theses bvba een nieuwe software-code wordt verstrekt kan nooit door ondergetekende 
ingeroepen worden als argument om een bijkomende licentie van een i-Theses software-module in gebruik te 
nemen zonder dat een bijkomende licentie wordt aangekocht. 
i-Theses bvba heeft steeds het recht om te controleren of deze voorwaarden voldaan blijven en meer bepaald of 
er geen illegale licenties in gebruik zijn bij ondergetekende. 
i-Theses bvba heeft steeds het recht om het protectiemechanisme van zijn softwaremodules te wijzigen. 
 
Voor akkoord, 
 
…………………………..  (handtekening) 
…………………………..  (datum) 
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BIJLAGE: HOE HET MAC-ADRES BEPALEN ? 

 

Het Mac Adres van een computer kan als volgt bepaald worden: 

 

1. In Windows, ga naar START > UITVOEREN/RUN 

2. In het invulveld, vul in: cmd 

3. Druk op OK 

4. In het dos-venster, type in: IPCONFIG /ALL 

5. U krijgt een lijst van gegevens, waaronder het fysiek adres/physical address van de ethernet adapter (of 

wireless internet indien u draadloos werkt). Dit is het Mac-adres van de computer.  Indien er meerdere 

mac-adressen worden weergegeven en indien u onzeker bent over welke daarvan het gebruikte is kan u 

ze ook voor alle veiligheid allemaal aan i-Theses doorgeven. 

 

 

 


