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De volgende lijst bevat aanvullende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot specifieke Producten. Bij elk Product 
worden een of meer voetnoten aangeduid die van toepassing zijn op het desbetreffende Product. Deze voetnoten 
vormen een aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst. De voetnootdefinities volgen op de lijst. 
Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Besteldocument, geldt voor extensies aan een Product dezelfde 
gebruiksdoelstelling als welke is verleend voor het corresponderende Product. 
 
Desktopproducten 
▪ ArcGIS Desktop (Advanced, Standard of Basic) (26) 
▪ ArcGIS Earth (20, 65) 
▪ ArcGIS Explorer Desktop (20) 
▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 
▪ ArcPad (13) 
▪ ArcReader (20) 
▪ ArcGIS for Personal Use (3, 26) 
 
Serverproducten 
▪ ArcGIS Enterprise 
 – Basic (17) 
 – Standard of Advanced (17; 21; 23; 31) 
 – Workgroup Standard of Advanced (21; 23; 28; 29; 30 ) 
 – ArcGIS GIS Server (Standard of Advanced) (31) 
 – ArcGIS GIS Server Basic (39) 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard of Advanced) (28; 29; 30) 
 – ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (39) 
 – ArcGIS GIS Server Extension 
 – ArcGIS for Maritime: Server (2) 
 – ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server (4) 
▪ Esri Business Analyst for Server 
 – Workgroup (28; 29; 30; 31; 39) 
 – Enterprise (31; 39) 
▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (67) 
 
Tools Voor Ontwikkelaars 
▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19) 
▪ ArcGIS Runtime SDK voor Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt of WPF (16; 19) 
▪ ArcGIS Runtime Basic Level voor Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt of WPF (1, 20) 
▪ ArcGIS Runtime Basic, Standard en Advanced en de Analysis-extensie voor Android, iOS, Java, Mac OS X, 

.NET, Qt, of WPF (15; 18) 
▪ ArcGIS Engine Developer Kit and extensies (16, 19; 22; 26) 
▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux en extensies (15; 22; 26) 
▪ ArcGIS Web API voor JavaScript (16; 64) 
▪ ArcGIS Developer Subscription (24; 26) 
▪ Esri File Geodatabase API (47) 
 
Mobiel 
▪ Navigator voor ArcGIS (14) 
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Online Services. 
▪ ArcGIS Online Developer Deployment-abonnementen zijn beschikbaar via meerdere verkoopprogramma's: 
 – Commerciële verkoop, Enterprise Agreements en Overheidsprogramma's 
  + gratis abonnement (68; 75; 76; 79; 81) 
  + betaald abonnement (68; 75; 76; 79) 

– Programma’s voor onderwijs (gratis of betaalde abonnementen) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 81) 
– Programma’s voor NGO/NPO, pers/media (gratis of betaalde abonnementen) (68; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 79; 

81) 
▪ ArcGIS Online-abonnementen zijn beschikbaar via meerdere verkoopprogramma's: 
 – Programma’s voor commerciële verkoop, EA’s en overheid (68; 69; 70; 77; 78; 82) 
 – Educatieve programma's (68; 69; 78; 81; 82) 
 – Non-profitprogramma's (68; 69; 78; 81; 82) 
▪ Openbaar abonnement 
 – Programma’s voor commerciële verkoop, Enterprise Agreements, overheid, NGO/NPO, pers/media (68; 

71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81) 
 – Programma’s voor onderwijs (68; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 80; 81) 
▪ Abonnement voor levering van AEC-projecten (83) 
 
Voetnoten: 

1. Mag niet worden gebruikt om een Enterprise-geodatabase te bewerken via Direct Connect. 
2. Niet voor gebruik bij navigatie. 
3. Alleen in licentie verleend voor persoonlijk en non-commercieel gebruik. 
4. Bij gebruik met ArcGIS Enterprise Workgroup 
 – Beperkt tot één (1) server voor 4-cores. 
 – Kan worden geïnstalleerd op een afzonderlijke computer. 

5-10. Gereserveerd. 
11. Toepassingen die zijn ontwikkeld met AppStudio for ArcGIS Standard vallen onder de 

gebruiksvoorwaarden voor ArcGIS Runtime Standard Level. 
12. Gereserveerd. 
13. Licentie verleend als Dual Use License (licentie voor gebruik op twee systemen). 
14. Kan voor navigatiedoeleinden worden gebruikt. 
15. Licentie verleend als Deploymentlicentie. 
16. De Klant kan de SDK's of API's gebruiken om Toepassingen Met Toegevoegde Waarde te maken en 

deze te distribueren of te licentiëren aan zijn eindgebruikers om deze te gebruiken waar dit niet is 
verboden onder de exportregelgeving. 

17. De Klant heeft niet het recht tot herdistributie van Oracle JDBC Driver of de bijbehorende documentatie 
die bij dit Product wordt meegeleverd. Oracle is een belanghebbende derde partij bij deze Overeenkomst. 

18. De Deployment-licentie geldt per Toepassing Met Toegevoegde Waarde per computer voor zelfstandige 
toepassingen. 

19. De licentie mag niet worden gebruikt voor ontwikkeling van internet- of servergebaseerde Toepassingen 
Met Toegevoegde Waarde. 

20. Licentie verleend als Redistribution License (licentie voor verdere distributie). 
21. Zie Hoofdovereenkomst http://www.esri.com/legal/software-license voor aanvullende voorwaarden bij het 

gebruik van Named User-Licenties.  
22. (a) Een eindgebruiker moet een licentie verkrijgen in ofwel ArcGIS Engine voor Windows/Linux Software 

of andere ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard of Advanced) om het recht te verkrijgen een ArcGIS 
Engine-toepassing uit te voeren op één (1) computer; en 

 (b) De ArcGIS Engine voor Windows/Linux-extensies mogen niet worden gebruikt in combinatie met 
ArcGIS Desktop Software voor het uitvoeren van ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde 
Waarde. Eén enkele gebruiker mag meerdere ArcGIS Engine-Toepassingen Met Toegevoegde Waarde 
geïnstalleerd hebben op één (1) computer voor het exclusieve gebruik door deze eindgebruiker. 

23. Communicatie tussen systemen  
a) De Klant mag basisinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-lezen 
eenrichtingscommunicatie vanaf ArcGIS Enterprise naar andere externe bedrijfssystemen in de 
organisatie van de klant. De Klant mag Level 1 Named User-inloggegevens gebruiken als 
basisinloggegevens voor de service, tenzij Esri inloggegevens voor een feitelijke service implementeert. 

http://www.esri.com/legal/software-license
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Specifieke Level 1 Named User-inloggegevens die als basisinloggegevens voor de service worden 
gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en mogen niet ook 
worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen. 
b) De Klant mag standaardinloggegevens voor de service gebruiken voor alleen-schrijven 
tweerichtingscommunicatie tussen ArcGIS Enterprise en andere externe bedrijfssystemen in de 
organisatie van de klant. De Klant mag Level 2 Named User-inloggegevens gebruiken als 
standaardinloggegevens voor de service, totdat Esri feitelijke inloggegevens voor de service 
implementeert. Specifieke Level 2 Named User-inloggegevens die als standaardinloggegevens voor de 
service worden gebruikt, mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van integratie tussen systemen en 
mogen niet ook worden gebruikt door een Named User om toegang tot het systeem te verkrijgen. 

24. Software mag uitsluitend worden gebruikt voor ontwikkelings-, test- en demonstratiedoeleinden bij een 
prototype-Toepassing Met Toegevoegde Waarde en voor het maken van map caches. Klanten mogen 
Toepassingen Met Toegevoegde Waarde en map caches gebruiken met ArcGIS Enterprise Staging 
Server-licenties en Deployment Server-licenties. Software en Data mogen op meerdere computers 
geïnstalleerd worden voor gebruik door elke ArcGIS Developer-abonnee met een Builder-abonnement of 
hoger abonnement. Alle overige Software wordt in licentie gegevens als Single Use-licentie. 

25. Gereserveerd. 
26. De geodatabase is beperkt tot tien (10) gigabyte gegevens van de Klant. 
27. Gereserveerd. 
28. Het gebruik is beperkt tot tien (10) concurrent users van andere dan ArcGIS Enterprise Workgroup- of 

ArcGIS GIS Server Workgroup-toepassingen. Deze beperking omvat het gebruik van ArcGIS Desktop 
Software, ArcGIS Engine Software en toepassingen van derden die rechtstreeks verbonden zijn met een 
ArcGIS Enterprise Workgroup- of ArcGIS GIS Server Workgroup-geodatabase. Het aantal verbindingen 
van webtoepassingen is onbeperkt. 

29. Software vereist een ondersteunde versie van SQL Server Express. De ondersteunde versies worden 
vermeld in de systeemvereisten voor het product op de website van Esri. 

30. Het gebruik is beperkt tot maximaal tien (10) gigabyte gegevens van de Klant. Alle componenten moeten 
op één (1) server worden geïnstalleerd.  

31. Bevat een failoverlicentie. 
32. Gereserveerd. 

33–38. Gereserveerd. 
39. Bewerkingsfuncties die bij de ArcGIS GIS Server worden geleverd, mogen niet gebruikt worden met 

ArcGIS GIS Server Basic en ArcGIS GIS Server Workgroup Basic. 
40–46. Gereserveerd. 

47. De Klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde ontwikkelen en aan zijn eindgebruikers 
distribueren die gebruikmaken van de Esri File Geodatabase API. 

48–53. Gereserveerd. 
54. Gereserveerd. 

55-63. Gereserveerd. 
64. Toepassingen Met Toegevoegde Waarde voor web-deployment moeten in combinatie met andere 

Producten van Esri worden gebruikt. Technologieën van derden mogen eveneens worden gebruikt in 
combinatie met Toepassingen Met Toegevoegde Waarde mits dergelijke Toepassingen in combinatie 
met andere Producten van Esri worden gebruikt. 

65. Mogen alleen worden gebruikt in combinatie met andere Producten van Esri. Technologieën van derden 
mogen eveneens worden gebruikt in combinatie met ArcGIS Earth mits ArcGIS Earth in combinatie met 
andere Producten van Esri wordt gebruikt. 

66. Gereserveerd. 
67. Beperkt tot 250.000.000 geocodes per jaarlijks abonnement. 
68. De Klant mag de geocode-resultaten die door World Geocoding Service worden gegenereerd niet 

opslaan zonder een ArcGIS Online-abonnement. De Klant mag de data die via Infographics 
Service toegankelijk zijn, uitsluitend voor weergavedoeleinden gebruiken; de Klant mag geen data 
opslaan die via deze service beschikbaar is. 

69. Kan worden gebruikt voor alle zakelijke doeleinden van de organisatie van de Klant. 
70. Kan worden gebruikt voor ontwikkelings- en testdoeleinden ten behoeve van de organisatie van de Klant. 
71. Kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden in onderwijsorganisaties. 
72. Kan worden gebruikt ten behoeve van de gekwalificeerde NGO/NPO-organisatie van de Klant. 
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73. Kan worden gebruikt ten behoeve van pers- of mediaorganisaties. 
74. Kan worden toegepast voor persoonlijk gebruik. 
75. De Klant mag het gebruik door een derde partij van Toepassingen Met Toegevoegde Waarde alleen 

mogelijk maken door deze openbaar te delen met Tools voor Delen. Klant mag dit abonnement niet 
gebruiken om een Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor zijn eigen zakelijke gebruik te 
implementeren, tenzij de Klant een gekwalificeerde NGO/NPO is, een pers- of mediaorganisatie, of een 
onderwijsinstelling die de Toepassing Met Toegevoegde Waarde voor educatieve doeleinden toepast. 

76. Het is de Klant niet toegestaan om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen. 
77. Inclusief een Deploymentlicentie voor een Commerciële App, waarmee de Klant Toepassingen met 

Toegevoegde Waarde ter beschikking kan stellen aan Derden tegen betaling. 
78. De Klant mag dit abonnement gebruiken om privégroepen te maken of daaraan deel te nemen. 
79. Elk abonnement is beperkt tot 1.000.000 geosearch-transacties per maand in combinatie met het 

abonnement van de Klant. Onder transacties worden zowel basemapdata- als geocode search-
transacties verstaan. Eén basemapdata-transactie staat gelijk aan acht aanvragen voor 256x256-tegels. 
Eén geocode search-transactie staat gelijk aan één adres of locatie. Worden de resultaten op welke wijze 
dan ook opgeslagen, zoals na geocoding in een batch, dan tellen de opgeslagen resultaten niet mee wat 
betreft de transactielimiet. De opslag verbruikt echter wel servicecredits. 

80. Mag geregistreerde studenten van een onderwijsinstelling direct toegang geven tot de Online Services en 
tot het delen van een enkel abonnement tussen meerdere (meer dan 1) geregistreerde studenten alleen 
voor educatieve doelstellingen. 

81. De Klant mag Toepassingen Met Toegevoegde Waarde niet tegen kosten beschikbaar maken voor derde 
partijen. 

82. Een Named User mag zijn Named User-inloggegevens alleen insluiten in een ArcGIS API for Python-
script voor het automatiseren van een workflow die exclusief wordt gebruikt door de Named User van wie 
de Named User-inloggegevens worden ingesloten in het script. 

83. De Klant moet een apart abonnement voor de levering van AEC-projecten gebruiken voor elke cliënt van 
de Klant (“Cliënt”). De Klant mag (i) het abonnement voor de levering van AEC-projecten alleen 
gebruiken om met zijn Cliënt samen te werken aan projectonderdelen; en (ii) de Cliënt voorzien van 
Named User-toegang tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten zodat de Cliënt toegang 
krijgt tot het abonnement voor de levering van AEC-projecten om samen te werken aan 
projectonderdelen die de Klant voor de Cliënt uitvoert. De Klant mag de Named User-licentie niet 
gebruiken voor enig ander doel. De Klant is volledig ervoor verantwoordelijk dat de Cliënt deze 
gebruiksvoorwaarden naleeft en ziet erop toe dat de Cliënt het abonnement voor de levering van AEC-
projecten niet langer gebruikt wanneer het project is afgelopen. 


