GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST (EULA)
ABBYY® FineReader®14
Belangrijk! Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig voordat u de ABBYY ®FineReader®14
(waarnaar hierna wordt verwezen als "de SOFTWARE") installeert, kopieert en/of op een andere wijze
gebruikt. Wanneer U de SOFTWARE installeert, kopieert of gebruikt, betekent dit dat U deze
bepalingen aanvaardt.
De Gebruiksrechtovereenkomst (waarnaar hierna wordt verwezen als de "EULA") is een wettelijke
overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, die de SOFTWARE heeft aangeschaft of er gebruik van maakt, en
ABBYY.
Deze EULA wordt effectief wanneer U Uw instemming om U aan de voorwaarden te houden duidelijk maakt
door op de knop "Ik aanvaard de voorwaarden van de licentie overeenkomst" te drukken en daarna op de
knop "Volgende" te drukken en de SOFTWARE te installeren, of wanneer u op enige wijze de SOFTWARE
installeert, kopieert of begint te gebruiken. Elk van deze handelingen wordt beschouwd als een bewijs dat U
erkent deze EULA te hebben gelezen, te hebben begrepen en ermee te hebben ingestemd en dat U aan de
bepalingen ervan bent gebonden. Als U niet instemt met de bepalingen van deze EULA, mag U de
SOFTWARE niet gebruiken en dient u deze van Uw systeem te verwijderen en eventuele kopieën van de
SOFTWARE in Uw bezit te vernietigen. Deze EULA is bindend voor de gehele periode van het copyright op
de SOFTWARE, tenzij anders is vermeld in deze EULA of in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
tussen U en ABBYY of een ABBYY-partner, en is mogelijk afhankelijk van het bereik van de licentie zoals
deze in deze EULA is beschreven.
De SOFTWARE wordt beschermd door copyrights en internationale verdragsbepalingen en bepaalde
onderdelen worden beschermd door patenten en wetgeving over handelsgeheimen. U gaat ermee akkoord
dat deze EULA afdwingbaar is, net als elke andere schriftelijk gesloten en door U ondertekende
overeenkomst. Deze EULA kan tegen U worden gebruikt.
Als de SOFTWARE vergezeld gaat van een gedrukte versie van een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY
of een ABBYY-partner over het gebruik van de software, zal de tekst in de gedrukte versie van de
afzonderlijke overeenkomst worden aangehouden indien er verschillen zijn tussen de inhoud van deze EULA
en de tekst van de gedrukte versie van de afzonderlijke overeenkomst.
De EULA is mogelijk in verschillende talen beschikbaar. Er kunnen inconsistenties of interpretatieverschillen
zijn tussen de Engelse versie van de EULA en de EULA's die in andere landen beschikbaar zijn. Omwille van
de uniformiteit en om dubbelzinnigheid te vermijden, wordt de Engelse versie van de EULA beschouwd als
doorslaggevend bij meningsverschillen, claims of processen ten aanzien van bijvoorbeeld de interpretatie of
het afdwingen van de EULA.

Definities
"ABBYY" betekent
ABBYY USA Software House Inc., geregistreerd te 890 Hillview Court, Suite 300, Milpitas,
California 95035, VS, wanneer artikel 16.1 van deze EULA van toepassing is;
ABBYY Japan Co., Ltd., geregistreerd te 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken 222-0033, Japan, wanneer artikel 16.2 van deze EULA van toepassing is;
ABBYY Europe GmbH, geregistreerd te Landsberger Str. 300, 80687 München, Duitsland als
artikel 16.3 van deze EULA van toepassing is;
ABBYY UK Ltd. geregistreerd te Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20
9LF, Verenigd Koninkrijk, als artikel 16.4 van deze EULA van toepassing is;
ABBYY PTY Ltd., geregistreerd te Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park Street, Sydney
NSW 2000, Australië, als artikel 16.5 van deze EULA van toepassing is;
ABBYY LLC, geregistreerd te ul. Otradnaya, dom 2B, building 6, office 12, 127273, Moskou,
Rusland, als artikel 16.6 van deze EULA van toepassing is;

ABBYY Software House Ukraine, geregistreerd te 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Oekraïne
03057, wanneer artikel 16.7 van deze EULA van toepassing is;
en ABBYY Solutions Ltd., geregistreerd bij Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404, Nicosia,
Cyprus, in alle overige gevallen.
"ABBYY Partner" betekent elke persoon of eenheid met een ABBYY licentie om kopieën met licentie van de
SOFTWARE te verkopen en te verspreiden naar eindgebruikers, ofwel rechtstreeks, ofwel
via een of meer onder-verkopers of onder-distributeurs.
"Activatie" betekent het proces van controleren dat Uw serienummer geldig is en niet geactiveerd is op
meer Computers dan is toegestaan door de omvang van Uw licentie. U bent verplicht dit proces te doorlopen
om te bevestigen dat U een geautoriseerde eindgebruiker van de SOFTWARE bent. De SOFTWARE moet
geactiveerd worden na installatie; anders werkt het niet of werkt alleen voor een bepaalde periode en met
beperkte functies en zal niet meer werken zonder verdere kennisgeving als de genoemde beperkte periode
voorbij is.
"Computer" betekent een fysiek toestel of een virtuele machine met een of meer CPU-kernen (central
processing unit, centrale processie-eenheid) en waarop een bepaald besturingssysteem wordt uitgevoerd.
Veranderingen in de configuratie van de Computer (waaronder het formatteren van de harde schijf en
herinstallatie van het besturingsysteem) kunnen ertoe leiden dat de computer wordt behandeld als een
andere computer op het gebied van licentie.
“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en bevat
rechten op (i) uitvindingen, ontdekkingen en octrooibrieven, daarbij inbegrepen aanvragen hiervan,
heruitgaven hiervan en verlenging of gedeeltelijke verlenging; (ii) copyrights; (iii) ontwerpen en industriële
ontwerpen; (iv) handelsmerken, dienstmerken, trade dress (het uiterlijk van goederen en diensten) en
soortgelijke rechten; (v) know-how, handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie; (vi) de topografie van
geïntegreerde schakelingen en rechten op 'mask works'; en (vii) andere eigendomsrechten.
"Licentie" houdt in het door ABBYY aan U verleende niet-exclusieve en beperkte recht op installatie en
gebruik van de functionaliteit van de SOFTWARE overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze
EULA.
"Serienummer" houdt in een unieke identificatie van Uw Licentie of set Licenties met gelijksoortige
parameters.
"SOFTWARE" houdt in het ABBYY FineReader 14 computerprogramma en alle softwareonderdelen die erin
besloten zitten of die online beschikbaar gemaakt zijn op andere manieren, waaronder, maar niet beperkt tot,
uitvoerbare bestanden, helpfunctie, demofunctie, voorbeelden, en andere bestanden; bibliotheken,
databases, voorbeelden, afbeeldingen, foto's, animaties, audio-onderdelen, video-onderdelen, gedrukte
materialen en andere softwareonderdelen.
“U”, “Uw” en “Eindgebruiker” verwijzen naar en hebben betrekking op elke persoon en/of elke
rechtspersoon die deze SOFTWARE voor eigen gebruik heeft verkregen, en niet om door te verkopen, en
naar elke daadwerkelijke gebruiker van de SOFTWARE.

1. Licentieverlening
1.1 ABBYY is onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA en verleent U een
beperkte, niet-exclusieve Licentie om de SOFTWARE te installeren en de functionaliteit te
gebruiken, onderhevig aan alle beperkingen en het bereik van de Licentie die voortkomen uit deze
EULA, de softwarelicentiesleutel en/of de hardwarelicentiesleutel verschaft door ABBYY, de
SOFTWARE en/of een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen U en ABBYY of een
ABBYY-partner. Alle in deze overeenkomst vermelde bepalingen zijn van toepassing op zowel de
SOFTWARE als geheel en alle afzonderlijke onderdelen en documentatie voor de eindgebruiker,
met uitzondering van de software door derden die onderdeel is van de SOFTWARE, waarvoor

afzonderlijke licentiebepalingen zijn gespecificeerd in artikel 15. Bij twijfel over het bereik van Uw
Licentie zal worden beslist in het voordeel van de beperkingen van het bereik van Uw Licentie.
Beperkingen van Uw gebruik van de SOFTWARE en het bereik van de Licentie zijn mogelijk, maar
niet uitsluitend:

1.1.1

Het aantal Computers, Eindgebruikers en netwerktoegang. Het bereik van Uw Licentie kan
het aantal Computers beperken waarop U de SOFTWARE mag installeren en gebruiken,
het aantal eindgebruikers van de SOFTWARE en de netwerktoegang, en is afhankelijk van
het type van Uw Licentie. Het type van Uw Licentie is gespecificeerd in een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY partner en in het
serienummer. Na installatie van de SOFTWARE kunt U het type van Uw Licentie zien in het
Helpmenu.
1.1.1.1

Als het type van uw Licentie 'Enkele gebruikerslicentie'/'Stand-alone' is en u bent
een rechtspersoon, dan mag u de SOFTWARE installeren en gebruiken op één
(1) computer, tenzij anders is bepaald in een afzonderlijke overeenkomst tussen u
en ABBYY of een ABBYY partner, of in enige documentatie bijgevoegd bij de
SOFTWARE, met uitzondering van die gevallen waarop artikel 16.6 van
toepassing is. Als artikel 16.6 van toepassing is, mag u de SOFTWARE uitsluitend
voor niet-commerciële doeleinden gebruiken op uw eigen computer thuis; u mag
de SOFTWARE niet installeren op computers die eigendom zijn van
rechtspersonen, overheidsinstanties of -bureaus en lokale zichzelf regulerende
instanties; enig commercieel gebruik van de SOFTWARE door de hierboven
genoemde rechtspersonen, instanties of bureaus is verboden. Als het type van Uw
Licentie is "Licenties voor een enkele gebruiker" / "Stand-alone" en U bent een
persoon, dan mag U de SOFTWARE installeren en gebruiken op een desktop
Computer en op een draagbare Computer (laptop of ander draagbaar toestel waar
de SOFTWARE op geïnstalleerd kan worden en gebruikt volgens de
systeemvereisten) die U in Uw bezit heeft. U mag de SOFTWARE niet gebruiken
op twee Computers tegelijkertijd. Op enig moment mag U de SOFTWARE ofwel
rechtstreeks gebruiken op een Computer waarop het geïnstalleerd is ofwel de
SOFTWARE op afstand gebruiken via een terminal aansluiting van een enkele
Computer.

1.1.1.2

Als Uw type Licentie is "Per werkplek", dan mag U de SOFTWARE op het aantal
Computers installeren en gebruiken dat overeenkomt met het aantal Licenties dat
U heeft verkregen. U mag op een bepaald moment gebruikmaken van één
geïnstalleerd exemplaar van de SOFTWARE van slechts één computer, tenzij
anders is overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst tussen U en
ABBYY of een ABBYY-partner of in documentatie die bij de SOFTWARE is
geleverd.

1.1.1.3

Als het type van Uw Licentie is "Netwerk licentie" / "Simultane licentie", dan mag U
de SOFTWARE installeren op een onbeperkt aantal Computers die U in bezit
heeft en tegelijkertijd de SOFTWARE gebruiken op zoveel Computers als het
aantal Licenties dat u heeft aangeschaft, tenzij anders is bepaald in een
afzonderlijke overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY Partner of in
documentatie die bij de SOFTWARE is geleverd.

1.1.1.4

Als het type van Uw Licentie "Terminal Server" is, dan mag U de SOFTWARE
installeren op een terminal server. Het totaal aantal individuele gebruikers dat één
geïnstalleerde kopie van de SOFTWARE gebruikt mag niet hoger zijn dan het
aantal Licenties dat U heeft aangeschaft tenzij anders is gespecificeerd in een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY
Partner of in documentatie die geleverd is bij de SOFTWARE.

1.1.2

Volume verwerken. Het aantal volume-eenheden (bijvoorbeeld pagina's, woorden,

symbolen) dat mogelijk wordt verwerkt door de SOFTWARE, als dit is gespecificeerd in
de Licentie, wordt mogelijk op een of meerdere manieren beperkt, zoals beperkingen
van het aantal volume-eenheden dat mogelijk wordt verwerkt in bepaalde periodes,
bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, of van het totale aantal volume-eenheden dat
mogelijk wordt verwerkt. De grootte van de pagina of andere volume-eenheden worden
mogelijk ook beperkt.
1.1.3

Duur. Gebruik van de SOFTWARE kan beperkt zijn tot een specifieke periode. De
SOFTWARE mag niet gebruikt worden als deze periode beëindigd is.

1.1.3.1

Als U de SOFTWARE op abonnementsbasis heeft verkregen, gelden naast de
beperkingen vermeld in artikelen 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3, de volgende beperkingen.
U mag de SOFTWARE gebruiken voor een beperkte abonnementsperiode. Uw
abonnement kan automatisch verlengd worden op de vervaldatum, tenzij U Uw
abonnement opzegt. Als Uw abonnementsperiode vervallen is, zal de
functionaliteit van de SOFTWARE niet meer beschikbaar zijn, of alleen beperkt,
totdat U betaalt om Uw abonnement te verlengen. De datum van betaling
markeert het begin van een nieuwe abonnementstermijn. U heeft de optie om Uw
abonnement op elk moment op te zeggen door Beheer Uw Account pagina te
bezoeken of door ABBYY te contacteren, of de ABBYY Partner van wie U
aanvankelijk Uw abonnement gekocht heeft. Indien U Uw abonnement opzegt,
kunt u de SOFTWARE blijven gebruiken tot het einde van Uw
abonnementsperiode. Alle betalingen zijn definitief, tenzij anders is gespecificeerd
in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY
Partner. Verdere bepalingen en voorwaarden van Uw gebruik van de SOFTWARE
op abonnementsbasis worden mogelijk omschreven in een afzonderlijke
overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY-partner, die U moet accepteren
voordat U de SOFTWARE verkrijgt (aanschaft) op abonnementsbasis.

1.2

U erkent dat de SOFTWARE is beschermd tegen onbevoegd kopiëren en onbeperkt gebruik,
en mogelijk een Serienummer heeft dat dergelijke bescherming biedt, en U gaat ermee
akkoord dat de SOFTWARE op deze wijze wordt beschermd. Uw Serienummer moet
mogelijk worden geactiveerd en het aantal beschikbare activeringen kan zijn beperkt. U kunt
extra activeringen aanvragen door contact op te nemen met de ABBYY Technische
ondersteuning gedurende de hele periode van technische ondersteuning voor de versie van
de SOFTWARE die u heeft aangeschaft (gekocht), zoals vermeld in artikel 7.

1.3

ABBYY behoudt alle rechten die door de EULA niet uitdrukkelijk aan U zijn toegekend. Deze
EULA verleent U geen enkel recht ten aanzien van enig handelsmerk van ABBYY.

1.4

Als paragraaf 16.6 van toepassing is en U een individuele persoon bent, heeft u het recht de
SOFTWARE wereldwijd te gebruiken. Als paragraaf 16.6 van toepassing is en U een
rechtspersoon bent, mag de SOFTWARE alleen worden verkregen (gekocht) in het land
waarin de rechtspersoon of diens filialen en kantoren zijn geregistreerd, tenzij anderszins is
overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen U en ABBYY. De
werknemers van de rechtspersoon of de filialen en kantoren mogen de SOFTWARE
wereldwijd gebruiken, indien de SOFTWARE is verkregen en geïnstalleerd in het land waarin
de rechtspersoon of diens filialen en kantoren zijn geregistreerd.

1.5

Elk gebruik van de SOFTWARE of componenten buiten of in strijd met de bepalingen en
voorwaarden van deze EULA is een schending van de intellectuele eigendomsrechten van
ABBYY en/of derden, en zal aanleiding geven tot herroeping van alle rechten om de
SOFTWARE te gebruiken die U onder deze EULA zijn verleend.

1.6

Als u de SOFTWARE in een virtuele omgeving implementeert of gebruikt, inclusief, zonder
beperking, via VMware of Citrix, mag de toegang tot of het gebruik van de SOFTWARE nooit
de beperkingen van de SOFTWARE of het bereik van de aan u verstrekte licentie
overschrijden. Hetzelfde Serienummer mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om toegang te

krijgen tot of gebruik te maken van de SOFTWARE in een virtuele omgeving op een
hoeveelheid Computers, waarvan het aantal groter is dan het aantal Computers waarvoor op
correcte wijze een licentie is verkregen. Ook mag de SOFTWARE niet worden gebruikt om
meer dan het totale aantal toegestane pagina's of karakters te verwerken.
1.7

U kunt de SOFTWARE op meer dan één medium ontvangen (multiple-media SOFTWARE),
inclusief downloads via internet. Ongeacht het aantal of het soort media dat U ontvangt, bent
U alleen gerechtigd om de SOFTWARE te gebruiken in overeenstemming met het bereik van
de SOFTWARE-licentie.

2. Beperkingen van het gebruik
2.1

Alle gebruiksbepalingen en -beperkingen die het gebruik van de SOFTWARE regelen worden in
deze EULA vermeld, tenzij anders bepaald in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen
U en ABBYY of een ABBYY-Partner of in andere documentatie die met de SOFTWARE wordt
meegeleverd.

2.2

Het is niet toegestaan de hierna genoemde handelingen te verrichten of door andere personen te
laten verrichten:

2.3

2.2.1

Ontsleutelen (reverse engineering), disassembleren, decompileren (d.w.z. reproduceren
en converteren van de objectcode in broncode) of een ander poging om de broncode van
de SOFTWARE of enig deel daarvan te achterhalen, behalve, en alleen in de mate waarin
een dergelijke handeling expliciet bij toepasselijk recht toegestaan is, niettegenstaande
deze beperking. Indien van toepassing zijnde wetgeving de beperking van dergelijke
handelingen verbiedt, mag de zo verkregen informatie niet aan derden geopenbaard
worden, tenzij daar een wettelijke verplichting op rust, en moet zulke informatie onverwijld
aan ABBYY overgedragen worden. Al deze informatie zal beschouwd worden als
vertrouwelijke en eigen informatie van ABBYY.

2.2.2

De SOFTWARE wijzigen, aanpassen (daarbij inbegrepen wijzigingen die tot doel hebben
de SOFTWARE op Uw hardware uit te voeren) en wijzigingen aanbrengen in de broncode
van de SOFTWARE of een SOFTWARE-onderdeel, daarbij inbegrepen de daarmee
geïntegreerde toepassingen en databases, met uitzondering van de bij de SOFTWARE
meegeleverde programma’s die in de documentatie beschreven worden.

2.2.3

Fouten in de software corrigeren of de SOFTWARE vertalen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ABBYY.

2.2.4

Aan een andere persoon verhuren, leasen, in sublicentie geven, toewijzen of overdragen,
of toestemming geven dat alle of een deel van de SOFTWARE naar een andere computer
gekopieerd wordt (anders dan zoals in paragraaf 2.5 beschreven), tenzij voor zover
anders is bepaald in een afzonderlijke geschreven overeenkomst met ABBYY of een
ABBYY-partner.

2.2.5

Gebruik van de SOFTWARE mogelijk maken voor een persoon die niet het recht heeft om
de SOFTWARE te gebruiken en/of toegang te krijgen tot de SOFTWARE, daarbij
inbegrepen zonder beperking in een virtuele omgeving, een systeem voor meerdere
gebruikers of via internet.

2.2.6

Verwijderen, wijzigen of bedekken van copyright-, handelsmerk- of octrooimededelingen
die te zien zijn op de SOFTWARE zoals deze aan U is geleverd.

U mag de SOFTWARE niet gebruiken om betaalde of gratis herkennings-, conversie-,
scandiensten of documentvergelijking aan derden aan te bieden, noch om de resultaten of de
toegang tot de resultaten, verkregen door gebruik van de SOFTWARE, aan derden te verstrekken
als onderdeel van een andere dienst waarvan herkenning, conversie, scannen of
documentvergelijking deel uitmaakt, tenzij U een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met

ABBYY hebt ondertekend.
2.4 U mag de gebruikersinterface van de SOFTWARE niet omzeilen of de SOFTWARE gebruiken in
combinatie met enige andere software, tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst heeft
met ABBYY.
2.5 U mag deze SOFTWARE slechts eenmalig permanent en rechtstreeks aan een andere
eindgebruiker overdragen. Als U een rechtspersoon bent, dient u voor een dergelijke overdracht
de schriftelijke toestemming van ABBYY te hebben. Bij deze overdracht moeten alle SOFTWARE
(inclusief alle exemplaren, componentonderdelen, de media en gedrukte materialen en alle
upgrades) en deze EULA inbegrepen zijn. Een dergelijke overdracht mag niet via derden of op
enige andere indirecte manier plaatsvinden. De begunstigde van een dergelijke eenmalige
overdracht moet ermee akkoord gaan de bepalingen van deze EULA na te leven, inclusief de
verplichting om deze EULA en SOFTWARE niet verder over te dragen. U moet bij een dergelijke
SOFTWARE-overdracht de SOFTWARE van Uw computer of LAN (Local Area Network)
verwijderen.
3.

Pre-release-, proef- en demo versie van de SOFTWARE

3.1

Indien de SOFTWARE die U met deze Licentie hebt ontvangen een voorlopige commerciële
release of bèta-versie van de SOFTWARE is, beschikbaar gesteld voor een proef of voor
demonstratie-, verificatie- of testdoeleinden, beperkte of minder dan volledige functionaliteit heeft,
wordt aangeduid als "Try&Buy", "Trial" of "Demo", of zonder kosten is verstrekt ("Restricted
Software"), dan is sectie 3 van toepassing tot aan het moment waarop U een Licentie verkrijgt
(aanschaft) voor de volledige versie van de SOFTWARE. Voor zover enige voorziening hierin in
tegenspraak is met enige andere bepaling of voorwaarde van deze EULA, zal deze Sectie de
overhand hebben op deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de Restricted
SOFTWARE, maar niet verder dan nodig is om de tegenspraak op te heffen.

3.2

DE RESTRICTED SOFTWARE WORDT U GELEVERD "IN DE HUIDIGE VORM", ZONDER
EEN ENKELE GARANTIE OF VRIJWARING (UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF
STATUTAIR). DE RESTRICTED SOFTWARE REPRESENTEERT NIET DE UITEINDELIJKE
SOFTWARE VAN ABBYY EN KAN BUGS, FOUTEN EN ANDERE PROBLEMEN BEVATTEN
DIE GEGEVENSVERLIES, SYSTEEMFOUTEN EN ANDERE FOUTEN KUNNEN
VEROORZAKEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER HET VAN TOEPASSING ZIJNDE
RECHT, WORDT GEEN GARANTIE VERLEEND MET BETREKKING TOT DE BEPERKTE
SOFTWARE, EN OMWILLE VAN DE DUIDELIJKHEID ERKENT U DAT ABBYY ALLE
AANSPRAKEN OP GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN JEGENS U
AFWIJST, VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT,
IMPLICIETE GARANTIES OP TITEL, VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK, RUSTIG
GENOT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN HET GEVAL NIET VOLLEDIG
MAAR WEL BEPERKT AFSTAND GENOMEN KAN WORDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, IS
ABBYY’S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID EN DIE VAN HAAR PARTNERS BEPERKT TOT
DE SOMMA VAN VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS (U.S. $50) OF HET TOTAALBEDRAG
DAT U VOOR DE SOFTWARE HEEFT BETAALD, WELK VAN DE TWEE HET HOOGST IS.

3.3

Restricted SOFTWARE heeft mogelijk beperkte functionaliteit, zoals functionaliteit voor een
beperkte periode, en als de toegestane functionaliteit verloopt ("time-out"), wordt U de toegang tot
en het gebruik van de Restricted SOFTWARE onmogelijk gemaakt. Na de time-out eindigen Uw
rechten uit de EULA, tenzij U een nieuwe licentie van ABBYY verkrijgt.

3.4

Restricted SOFTWARE waarvan geen commerciële versie is uitgebracht.
3.4.1

Restricted SOFTWARE waarvan geen commerciële versie is uitgebracht, wordt
beschouwd als vertrouwelijke informatie van ABBYY.

3.4.2

Met betrekking tot de Restricted Software waarvan geen commerciële versie is
geweest, doet ABBYY geen beloften, geeft ze geen garanties en heeft ze expliciete

noch impliciete verplichtingen, en U gaat ermee akkoord dat ABBYY U niet heeft beloofd
of gegarandeerd dat dergelijke software verder ontwikkeld zal worden, of dat een
commerciële versie zal worden aangekondigd of in de toekomst beschikbaar zal worden
gesteld. ABBYY brengt mogelijk geen softwareproduct uit dat op dergelijke software lijkt
of daarmee compatibel is. Dienovereenkomstig gaat U ermee akkoord dat enig gebruik,
onderzoek of ontwikkeling door u uitgevoerd met betrekking tot dergelijke software
volledig voor Uw eigen risico is.
3.4.3

U voorziet wellicht ABBYY van feedback aangaande het testen en gebruik van de
Restricted Software, met daarbij een rapportage van de fouten of bugs ('feedback'), en
dat u daarbij alle rechten in deze feedback in zijn geheel overdraagt en verleent aan
ABBYY, inclusief onbeperkte rechten om de feedback te gebruiken, te publiceren en te
verspreiden.

3.4.4

Vertrouwelijkheid van Restricted Software waarvan geen commerciële versie is
uitgebracht en hieruit resulterende producten:

3.4.4.1

U stemt toe geen schriftelijke, mondelinge of elektronische informatie openbaar te
maken die U heeft gekregen van ABBYY aangaande Restricted Software waar
geen commerciële uitgifte van is geweest. Elke informatie aangaande de kwaliteit
van zulke Restricted Software of de kwaliteit van de resultaten verkregen door het
gebruik van zulke Restricted Software, feedback, en enige informatie aangaande
bugs, fouten en andere problemen ontdekt door U in de Restricted Software waar
geen commerciële uitgifte van is geweest, is vertrouwelijke informatie van ABBYY.

3.4.5

U mag geen vertrouwelijke informatie naar buiten brengen. Met "naar buiten brengen"
wordt bedoeld het tonen, omschrijven, kopiëren, in lease geven, uitlenen, verhuren,
toewijzen, overdragen of toegang verlenen, via een netwerk of op een andere manier,
van Vertrouwelijke Informatie, op enigerlei wijze vermenigvuldigd, waaronder
mondelinge communicatie, aan enige derde partij.

3.4.6

U zult alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om openbaarmaking van
Vertrouwelijke Informatie te voorkomen en om dit vertrouwelijk te behandelen.

3.4.7

U zult ABBYY direct informeren als U informatie krijgt over enige openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie. Als U de voorwaarden en bepalingen overtreedt die zijn
beschreven in de artikelen 3.4.4.1 - 3.4.6 hiervoor, zult U ABBYY alle schade die
voortvloeit uit een dergelijke schending vergoeden.

3.4.8

U gaat ermee akkoord dat u bij ontvangst van een nieuwere versie van de Restricted
Software of een commerciële versie van zulke software - als zelfstandig product of als
onderdeel van een groter product - alle oudere Restricted Software die u van ABBYY
hebt ontvangen, zult retourneren of vernietigen.

3.4.9

Als de Restricted Software aan U is verstrekt in overeenstemming met een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst, valt Uw gebruik van de SOFTWARE onder een dergelijke
overeenkomst. Voor zover enige bepaling of voorwaarde van een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst, zoals de Wederzijdse verklaring van vertrouwelijkheid, in
tegenspraak is met enige bepaling of voorwaarde van deze EULA, zal een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst de overhand hebben op (een) dergelijke bepaling(en) en/of
voorwaarde(n) ten aanzien van de SOFTWARE, maar niet verder dan nodig is om de
tegenspraak op te heffen.

4. Not-for-resale SOFTWARE
4.1

Als de SOFTWARE wordt aangeduid als 'Not for Resale' (niet voor handelsdoeleinden) of 'NFR',
mag U dergelijke SOFTWARE, niettegenstaande andere secties van deze EULA, alleen voor
demonstratie-, verificatie- of testdoeleinden gebruiken.

5. Updates en uitbreidingen van de functionaliteit
5.1

Als de SOFTWARE wordt aangeduid als een "Upgrade" of "Functionaliteitsuitbreiding"
("Uitbreiding"), bevatten beperkingen van Uw gebruik van de SOFTWARE en het bereik van Uw
Licentie mogelijk, maar niet uitsluitend:

5.2

5.1.1

U moet een Licentie hebben van de vorige versie (in het geval van een update) of
uitbreidbare editie (in het geval van een functionaliteitsuitbreiding) van de SOFTWARE
die door ABBYY wordt geïdentificeerd als zijnde beschikbaar voor deze update of
functionaliteitsuitbreiding om deze SOFTWARE te gebruiken.

5.1.2

De SOFTWARE die als een "Update" of "Functionaliteituitbreiding" ("Uitbreiding") is
aangeduid, is een vervanging voor en/of aanvulling op het product op basis waarvan U
voor de update of functionaliteitsuitbreiding in aanmerking komt.

5.1.3

U mag het resulterende opgewaardeerde product alleen gebruiken volgens de
bepalingen van de EULA die bij de update of functionaliteitsuitbreiding geleverd wordt.

Als de SOFTWARE wordt aangeduid als een "Update", gaat U ermee akkoord dat elke
verplichting die ABBYY kan hebben om de SOFTWARE-versie die wordt bijgewerkt, te
ondersteunen, zal eindigen vanaf de beschikbaarheid van de update.

6. Upgrades
6.1

Als de SOFTWARE wordt aangeduid als een upgrade, bevatten beperkingen van Uw gebruik
van de SOFTWARE en het bereik van Uw Licentie mogelijk, maar niet uitsluitend:
6.1.1

De SOFTWARE op basis waarvan u voor de upgrade in aanmerking kwam kan na de
upgrade alleen worden gebruikt op dezelfde computer volgens de bepalingen en
voorwaarden van de EULA die werden geleverd bij de SOFTWARE, tenzij anders is
overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst voor de upgrade
tussen u en ABBYY of een ABBYY-partner, met uitzondering van de gevallen waarbij
artikel 6.1.1.1 van deze EULA van toepassing is.

6.1.1.1

6.1.2

Dit artikel is van toepassing als, ten gevolge van een upgrade van een oude versie
van de SOFTWARE naar de huidige versie van de SOFTWARE, die wordt
overzien door deze EULA, is voldaan aan beide onderstaande voorwaarden: (i)
artikel 16.6 van deze EULA is van toepassing en (ii) u hebt de upgrade
aangeschaft voor een kortingsprijs in vergelijking met de normale prijs van de
huidige versie van de SOFTWARE en deze kortingsprijs geldt op voorwaarde dat
u upgradet van een oude versie van de SOFTWARE naar de huidige versie van
de SOFTWARE. Indien aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt
uw recht om de oude versie van de SOFTWARE te gebruiken beëindigd en dient
u het gebruik van dergelijke SOFTWARE te staken en deze volledig te verwijderen
van uw computer of van uw lokale netwerk. Doet u dat niet, dan is deze EULA
ongeldig en wordt u geen licentie voor de huidige versie van de SOFTWARE
verleend, tenzij u het verschil betaalt tussen het bedrag dat u hebt betaald voor de
upgrade en de prijs van de huidige versie van de SOFTWARE.

Gebruik van de SOFTWARE op basis waarvan U voor de upgrade in aanmerking kwam,
wordt mogelijk verboden door een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen U en
ABBYY of een ABBYY-partner.

7. Technische ondersteuning en onderhoud
7.1

U krijgt mogelijk technische ondersteuning, onderhoud of professionele diensten met

betrekking tot de SOFTWARE ("Supportdiensten") volgens de voorwaarden van het huidige
supportbeleid van ABBYY. U heeft echter mogelijk recht op Supportdiensten van een ander
niveau dan is vermeld in het supportbeleid van ABBYY op basis van een schriftelijke
overeenkomst tussen U en ABBYY of een ABBYY-partner aangaande dergelijke
Supportdiensten.
7.2

Algemene bepalingen en voorwaarden van het supportbeleid van ABBYY kunt u vinden op
de website van ABBYY www.abbyy.com. ABBYY behoudt zich het recht voor om het
supportbeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

7.3

Naast de algemene voorwaarden kan ABBYY een specifiek supportbeleid hanteren in
bepaalde regio's waar afzonderlijke overeenkomsten van kracht zijn.

7.4

Aanvullende softwarecode en onderdelen van de SOFTWARE die U zijn verstrekt als
onderdeel van de Supportservices, moeten worden beschouwd als onderdeel van de
SOFTWARE en zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze EULA.

7.5

Om in aanmerking te komen voor ondersteuningsdiensten wordt u mogelijk gevraagd ABBYY
informatie te verstrekken over de kenmerken van uw hardware, het serienummer van uw
exemplaar van de SOFTWARE evenals bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam,
bedrijfsnaam (indien van toepassing), adres, telefoonnummer en e-mailadres. ABBYY mag
de bovenstaande informatie gebruiken zoals beschreven in clausule 18.1 van de EULA.

8. Eigendomsrecht
8.1

U kunt op geen enkele manier aanspraak maken op ABBYY's intellectuele eigendomsrechten
(inclusief de SOFTWARE en alle ABBYY-patenten, handelsmerken en copyrights). U kunt op
geen enkele wijze, tijdens of na de termijn van de Overeenkomst, aanspraak maken op welk
recht dan ook op een naam, logo, handelsmerk, patroon of ontwerp dat eigendom is van
ABBYY of een naam, logo, handelsmerk of ontwerp dat erop lijkt.

8.2

ABBYY krijgt geen enkele aanspraak op Uw intellectuele eigendomsrechten (inclusief de
toepassing en Uw patenten, handelsmerken en copyrights).

8.3

De SOFTWARE bevat waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van
ABBYY en derden en wordt door copyright beschermd, inclusief, zonder beperking, door de
copyrightwetgeving van de Verenigde Staten, wetgeving van de Russische Federatie, door
internationale verdragsbepalingen en door de van toepassing zijnde wetgeving van het land
waar de software wordt gebruikt of verkregen.

8.4

Alle aanspraken en rechten op inhoud die geen deel uitmaakt van de SOFTWARE, maar die
door gebruik van de SOFTWARE toegankelijk is, rusten bij de respectievelijke eigenaren van
de inhoud en worden mogelijk beschermd door toepasbaar auteursrecht of andere
intellectuele eigendomswetten en internationale verdragen. Deze EULA geeft U geen
Intellectuele Eigendomsrechten.

9. Beperkte Garantie. Niet-aansprakelijkheidsverklaringen
9.1

Als de wetgeving van het land waar U de SOFTWARE verkregen (aangeschaft) hebt dat
vereist, garandeert ABBYY dat de media waarop de SOFTWARE geleverd wordt, alleen bij
normaal gebruik vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten alleen gedurende de
minimale periode die vastgesteld is door de wetgeving van het land waar U de SOFTWARE
verkregen (aangeschaft) hebt en die vanaf de datum van verkrijging (aanschaf) loopt. Als de
SOFTWARE is verkregen (aangeschaft) in de landen beschreven in artikel 16.6, beslaat
deze periode dertig (30) dagen vanaf dat datum van verkrijging (aanschaf) van de
SOFTWARE.

9.2

MET UITZONDERING VAN ZAKEN DIE NADRUKKELIJK ZIJN VERMELD IN DEZE
SECTIE 9 (BEPERKTE GARANTIE, NIET-AANPRAKELIJKHEIDSVERKLARINGEN) EN
MET UITZONDERING VAN ENIGE GARANTIE, VOORWAARDE, VOORSTELLING OF
BEPALING TOT DE MATE WAARIN DEZE NIET KAN OF MAG WORDEN UITGESLOTEN
OF BEPERKT DOOR DE VOOR U IN UW RECHTSGEBIED TOEPASSELIJKE
WETGEVING, WORDT DE SOFTWARE (MET INBEGRIP VAN INGESLOTEN SOFTWARE
VAN DERDEN) , INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ELKE SOFTWAREDOCUMENTATIE,
UPGRADES EN UPDATES, AAN U GELEVERD "IN DE HUIDIGE VORM". ABBYY GEEFT
GEEN ENKELE GARANTIE, VOORWAARDE, VERKLARING OF BETALING
(UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND BIJ WET, GEWOONTERECHT, GEWOONTE,
GEBRUIK OF ANDERSZINS) TOT ENIGE ZAAK, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING
NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE,
BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DAT
DE SOFTWARE GEEN FOUTEN ZAL BEVATTEN, AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN,
OF DAT DE SOFTWARE GOED ZAL FUNCTIONEREN WANNEER DEZE SAMEN MET
ENIGE ANDERE SOFTWARE OF HARDWARE WORDT GEBRUIKT. DE PRESTATIES OF
RESULTATEN DIE U ZOU KUNNEN VERKRIJGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE
SOFTWARE, WORDEN NIET GEGARANDEERD EN KUNNEN NIET WORDEN
GEGARANDEERD DOOR ABBYY. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE
KWALITEIT EN WERKING VAN DE SOFTWARE LIGT BIJ U. VERDER GEEFT ABBYY
GEEN GARANTIES OP SOFTWAREPRODUCTEN VAN DERDEN DIE MOGELIJK BIJ DE
SOFTWARE WORDEN GELEVERD.

10. Beperking van aansprakelijkheid
10.1 IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ABBYY TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE SCHADE, BEDRIJFSONDERBREKING, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF
INFORMATIE (ZAKELIJK OF ANDERSZINS), ENIGE VORDERINGEN OF KOSTEN, OF
ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE
OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF GEDERFDE WINST OF VERLOREN INKOMSTEN
VOORTVLOEIENDE UIT EN/OF BETREKKING HEBBENDE OP HET GEBRUIK VAN DE
SOFTWARE, OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR MOGELIJKE FOUTEN OF
DRUKFOUTEN IN DE SOFTWARE, ZELFS ALS EEN ABBYY-VERTEGENWOORDIGER
OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN EEN DERGELIJK VERLIES, DERGELIJKE SCHADE,
DERGELIJKE VORDERINGEN OF KOSTEN, OF VOOR EVENTUELE VORDERINGEN
VAN DERDEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN GELDEN IN
DIE MATE DIE IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW
RECHTSGEBIED. ABBYY’S ENIGE EN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE SOFTWARE ZAL, INDIEN ER VOOR DE SOFTWARE IS
BETAALD, BEPERKT ZIJN TOT DE OORSPRONKELIJK BETAALDE AANKOOPPRIJS
VAN DE SOFTWARE.
11. Uitsluiting van garantie en beperkingen voor gebruikers die woonachtig zijn in Duitsland of
Oostenrijk.
11.1 Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk hebt aangeschaft, en U
gewoonlijk in een van deze landen verblijft, dan garandeert ABBYY u, in overeenstemming
met Duitse wetgeving, dat de SOFTWARE de functies biedt die worden uiteengezet in zijn
documentatie (de "overeengekomen functies"), die bij de SOFTWARE is inbegrepen, voor de
duur van de beperkte garantie na ontvangst van het SOFTWARE-exemplaar, wanneer dit op
de aanbevolen hardwareconfiguratie gebruikt wordt. 'Beperkte garantieperiode' betekent in
dit artikel één (1) jaar als U een zakelijke gebruiker of rechtspersoon bent, en twee (2) jaar
als U geen zakelijke gebruiker bent. Niet-substantiële afwijking van de overeengekomen
functionaliteiten zal niet beschouwd worden als essentieel en verleent geen enkel recht op
garantie. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de SOFTWARE die gratis is
geleverd, zoals updates, pre-release versies, 'Demoversies', productmonsters,
NFR-exemplaren (Niet voor Handelsdoeleinden) van de SOFTWARE, of op de SOFTWARE
die door U is gewijzigd, in die mate dat dergelijke veranderingen een defect hebben

veroorzaakt. Als U tijdens de duur van de beperkte garantie een claim wilt indienen, dient U
op onze kosten de SOFTWARE en het aankoopbewijs te retourneren naar de locatie waar U
deze verkregen hebt. Als de functionaliteiten van de SOFTWARE substantieel afwijken van
de overeengekomen functionaliteiten, heeft ABBYY het recht (via herprestaties en naar eigen
goeddunken) om de SOFTWARE te repareren of vervangen. Als dit mislukt, hebt U recht op
een korting op de aankoopprijs (reductie) of het recht om de koopovereenkomst te annuleren
(herroeping). Voor verdere garantie-informatie kunt U contact opnemen met ABBYY’s
Afdeling Klantenservice in Duitsland: ABBYY Europe GmbH, Landsberger Str. 300, 80687
München, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69 33 33 300.
11.2 Als U Uw exemplaar van de SOFTWARE in Duitsland of Oostenrijk hebt verkregen en U
gewoonlijk in een van deze landen verblijft:
11.2.1 Afhankelijk van de bepalingen in artikel 11.2.2 zal ABBYY’s wettelijke aansprakelijkheid
voor schade als volgt beperkt worden: (i) ABBYY zal alleen aansprakelijk zijn voor de
hoeveelheid schade die normaliter voorzien kan worden op het moment dat de
aankoopovereenkomst wordt aangegaan voor wat betreft schade veroorzaakt door een
enigszins nalatige breuk van een wezenlijke contractuele verplichting en (ii) ABBYY zal
niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door een enigszins nalatige breuk van
een niet-wezenlijke contractuele verplichting.
11.2.2 De beperking van aansprakelijkheid uiteengezet in artikel 11.2.1 zal niet van toepassing
zijn op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op
aansprakelijkheid onder de Duitse aansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor het
verstrekken van een specifieke garantie of aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door
schuld.
11.2.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in
het bijzonder door reservekopieën te maken van de SOFTWARE en Uw
computergegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA.
12. Uitsluiting van garantie en beperkingen voor gebruikers die woonachtig zijn in Australië
12.1 Als u uw exemplaar van de SOFTWARE in Australië verkregen hebt, en u gewoonlijk in dit land
verblijft, dan:
12.1.1 Worden ABBYY’s producten geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten
volgens de consumentenwetten van Australië. Hebt u recht op een vervangend product
of een restitutie bij een groot defect en op compensatie bij enig ander redelijk
voorzienbaar verlies of schade. Hebt u ook recht op reparatie en vervanging van de
producten als de producten niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet
uitmondt in een onoverkomelijk defect.
12.1.2 waar ABBYY enige aanvullende uitdrukkelijke garantie of garanties geeft op de
SOFTWARE, vormen de voordelen die aan u worden verstrekt door een dergelijke
garantie of garanties een aanvulling op en geen vervanging van uw rechten en
strafmaatregelen volgens de Australische consumentenwet. Om aanspraak te maken op
de garantie, moet u, op eigen kosten, de SOFTWARE en het aankoopbewijs
retourneren naar de locatie waar u deze hebt verkregen. In het geval retourneren niet
mogelijk is, dient u de SOFTWARE beschikbaar te stellen voor inspectie door ABBYY of
haar vertegenwoordiger. Geen enkele claim is geldig onder de garantie, tenzij de
SOFTWARE is getest en defect is bevonden door de ABBYY-vertegenwoordiger
volgens de voorwaarden van de garantie. Indien de SOFTWARE als defect wordt
beoordeeld (naar eigen goeddunken van ABBYY), heeft ABBYY het recht (naar eigen
goeddunken) om de SOFTWARE te repareren of vervangen. Neem voor verdere
garantiegegevens contact op met ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park
Street, SYDNEY NSW 2000, Australië, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-mail:
support@abbyy.com.

12.1.3 onderhevig aan uw rechten volgens de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of
andere vergelijkbare wetgeving, gaat u ermee akkoord dat ABBYY niet aansprakelijk is
voor enige claim door u (hetzij contractueel, een onrechtmatige actie, statutair of
anderszins) voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of letsel,
waaronder, maar niet beperkt tot, enig verlies van winst, contracten, omzet of gegevens
voortvloeiend uit of in verband met de verstrekking van de SOFTWARE of de
verstrekking van enige andere goederen of diensten volgens deze EULA of enige
andere schriftelijke overeenkomst tussen u en ABBYY of een ABBYY-partner, hetzij als
gevolg van een schending of standaard door ABBYY of nalatigheid van ABBYY. De
maximale aansprakelijkheid van ABBYY en haar partners volgens deze EULA en enige
andere schriftelijke overeenkomst tussen u en ABBYY of een ABBYY-partner voor enige
en alle schendingen, en enige nalatigheid in relatie tot dergelijke overeenkomsten, is
beperkt tot de som van vijftig Amerikaanse dollars ($ 50) of het totaalbedrag dat u hebt
betaald voor de SOFTWARE, welk bedrag hoger is.
12.1.4 Als de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (of vergelijkbare wetgeving) van
toepassing is en de beperking van aansprakelijkheid voor schending van de garantie
toestaat, is de aansprakelijkheid van ABBYY beperkt, naar goeddunken van ABBYY,
tot:
12.1.4.1

in het geval van goederen, een of meer van het volgende: (i) de vervanging van
de goederen of de verstrekking van vergelijkbare goederen; (ii) de reparatie van
de goederen; (iii) de betaling van de prijs van het vervangen van de goederen of
de aanschaf van vergelijkbare goederen; of (iv) de betaling van de kosten van de
reparatie van de goederen; en

12.1.4.2

in het geval van diensten: (i) het opnieuw verstrekken van de diensten; (ii) of de
betaling van de kosten van het opnieuw verstrekken van de diensten.

12.1.5 Enige voorwaarden en bepalingen van deze EULA die beperkingen opleggen aan enige
voorwaarde, bepaling of garantie, expliciet of impliciet, of deze uitsluiten, of de
aansprakelijkheid van ABBYY is van toepassing voor zover toegestaan door de
Australische wet en wordt niet opgesteld om uw statutaire rechten uit te sluiten,
kwalificeren of beperken, of strafmaatregelen die voortvloeien bij schending van de
impliciete voorwaarden van deze EULA waarbij een dergelijke uitsluiting, kwalificatie of
beperking verboden zou zijn door de regelgeving.
12.1.6 Als u een consument bent (zoals gedefinieerd in de Competition and Consumer Act
2010 (Cth)), beperkt of wijzigt niets in deze EULA uw rechten of strafmaatregelen tegen
ABBYY bij het niet nakomen van een statutaire garantie onder de Australische
consumentenwet, waarbij een dergelijke beperking of wijziging verboden zou zijn door
de Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
13. Verdere Beperkingen voor SOFTWARE die in de V.S. is verkregen
13.1 Overheidsgebruik. De Software met Licentie en bijbehorende documentatie zijn
"Commerciële Voorwerpen", zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit
"Commerciële Computer Software" en "Commerciële Computer Software Documentatie",
zoals zulke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, waar van
toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met
227.7202-4, waar van toepassing, van de Commerciële Computer Software en Commerciële
Computer Software Documentatie zijn licenties verleend aan eindgebruikers van de Regering
van de V.S. (a) uitsluitend als Commerciële Voorwerpen en (b) met uitsluitend de rechten die
aan alle andere eindgebruikers toegekend worden voortvloeiend uit de bepalingen en
voorwaarden hierin. Ongepubliceerde rechten zijn voorbehouden onder de copyrightwetten
van de Verenigde Staten.
14. Exportbepalingen. U stemt ermee in dat U de SOFTWARE niet zal exporteren of her-exporteren in
strijd met de exportbepalingen in de wetten van het land waarin deze SOFTWARE is aangeschaft of

anderszins is verworven. Daarnaast geeft U aan en garandeert U dat het U onder toepasbare wetten
niet is verboden om deze SOFTWARE te ontvangen.
15. Software van derden

15.1 Ingesloten lettertypen
Programma's voor lettertypen zijn aan copyright onderhevig en de copyrighteigenaar mag
voorwaarden opleggen waaronder een programma voor lettertypen gebruikt kan worden. Eén
van deze voorwaarden kan zijn dat U een gelicentieerd exemplaar van het programma voor
fonts moet hebben om het font in een PDF-bestand te kunnen insluiten. ABBYY zal in geen
enkel geval aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit of betrekking hebbend op Uw
gebruik van ingesloten lettertypen.
15.2 Datalogics Software en Adobe Producten
15.2.1 Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.
Copyright 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated en zijn licentiehouders. Alle rechten
voorbehouden.
15.2.2 De term "Datalogics Software en Adobe Producten" betekent software van Datalogics
en producten van derden (waaronder Adobe Producten) en gerelateerde documentatie
en eventuele upgrades, aangepaste versies, updates, toevoegingen en kopieën
daarvan.
15.2.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat externe licentiehouders de eigenaren zijn van
bepaalde eigen informatie en intellectuele eigendomsrechten die geïmplementeerd zijn
in de SOFTWARE en de Documentatie. Dergelijke externe licentiehouders zijn de
externe begunstigden die het recht hebben om ABBYY's rechten en Uw verplichtingen
in dezen af te dwingen en toepasselijke en billijke strafmaatregelen te nemen, inclusief
maar niet beperkt tot schadevergoeding en een gerechtelijk bevel, jegens U wegens Uw
schending van dergelijke verplichtingen.
15.2.4 Licentieverlening en -beperkingen. ABBYY verleent U een niet-exclusief recht om de
Datalogics Software en Adobe Producten te gebruiken onder de bepalingen van deze
EULA. U mag één reservekopie maken van de Datalogics Software en Adobe
Producten, mits de reservekopie niet op enige computer is geïnstalleerd of wordt
gebruikt.
15.2.5 Intellectuele Eigendomsrechten. De Datalogics Software en Adobe Producten die in de
SOFTWARE zijn opgenomen, zijn het eigendom van Datalogics, Adobe en externe
partijen en leveranciers, en de structuur, organisatie en code ervan zijn de waardevolle
handelsgeheimen van Datalogics, Adobe en externe partijen en hun leveranciers. De
Datalogics Software en Adobe Producten worden ook beschermd door de
copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en internationale verdragsbepalingen. U
mag de Datalogics Software en Adobe Producten niet kopiëren, behalve zoals in deze
EULA is bepaald. Alle kopieën die u conform deze EULA mag maken, moeten dezelfde
copyright- en eigendomsmededelingen bevatten die op of in de Datalogics Software en
Adobe Products verschijnen. U stemt ermee in de broncode van de Datalogics Software
en Adobe Producten niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, ontsleutelen (reverse
engineering), decompileren, disassembleren, of te proberen deze op enig andere wijze
te achterhalen. Behalve voor zover hierboven wordt vermeld, verleent deze EULA U
geen intellectuele eigendomsrechten voor de Datalogics Software en Adobe Producten.
15.2.6 Lettertypelicentie. Het is toegestaan om kopieën van de lettertypesoftware te integreren
in Uw elektronische documenten om deze documenten af te drukken, weer te geven en

te bewerken. Andere integratierechten zijn niet inbegrepen of toegestaan onder deze
licentie.
15.2.7 Garantie. DE PRESTATIERESULTATEN DIE U ZOU KUNNEN VERKRIJGEN DOOR
HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE WORDEN NIET GEGARANDEERD EN KUNNEN
NIET WORDEN GEGARANDEERD DOOR ABBYY EN ZIJN LEVERANCIERS.
15.2.8 Exportbepalingen. U stemt ermee in dat de Datalogics Software en Adobe Producten op
geen enkele wijze gebruikt zullen worden en niet naar een land verzonden,
overgedragen of geëxporteerd zullen worden dat verboden wordt door de United States
Export Administration Act of enige andere exportwetten, -beperkingen of
-reglementeringen (gezamenlijk de 'Exportwetten'). Als de Datalogics Software en de
Adobe Producten daarnaast geïdentificeerd worden als items waarvoor
exportbeperkingen gelden onder de Exportwetten, geeft U aan en garandeert U dat U
geen staatsburger bent van, of anderszins woonachtig bent in een land waarop een
handelsblokkade rust, en dat het U niet anderszins onder de Exportwetten verboden is
om de Datalogics Software en de Adobe Producten in bezit te hebben. Alle rechten om
de Datalogics Software en Adobe Producten te gebruiken worden verleend op
voorwaarde dat dergelijke rechten worden verbeurd als U niet voldoet aan de
bepalingen van deze EULA.
15.2.9 Vigerend recht. Deze EULA wordt niet bepaald door tegenstrijdige regels van de wet
van welk rechtsgebied dan ook of de United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, waarvan de toepassing uitdrukkelijk uitgesloten is.
15.2.10 Algemene bepalingen Deze EULA zal geen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van
partijen die als consument handelen.
15.2.11 Handelsmerken. De hierin voorkomende handelsmerken zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van de betreffende eigenaren in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
15.3 Cuminas SOFTWARE
15.3.1 U mag niet de volgende handelingen verrichten of andere personen in staat stellen deze
te verrichten: ontsleutelen (reverse engineering), disassembleren, decompileren (d.w.z.
reproduceren en converteren van de objectcode in broncode) of een ander poging om
de broncode van de SOFTWARE of enig deel daarvan te achterhalen, behalve, en
alleen in de mate waarin een dergelijke handeling expliciet bij toepasselijk recht
toegestaan is, niettegenstaande deze beperking. Indien van toepassing zijnde
wetgeving de beperking van dergelijke handelingen verbiedt, mag de zo verkregen
informatie niet aan derden geopenbaard worden, tenzij daar een wettelijke verplichting
op rust, en moet zulke informatie onverwijld aan ABBYY overgedragen worden. Al deze
informatie zal beschouwd worden als vertrouwelijke en eigen informatie van ABBYY.
15.3.2 U mag de SOFTWARE niet gebruiken om betaalde of gratis herkennings-, conversie- of
scandiensten aan te bieden noch om de resultaten of de toegang tot de resultaten,
verkregen door gebruik van de SOFTWARE, aan derden te verstrekken als onderdeel
van een andere dienst waarvan herkenning, conversie of vertaling deel uitmaakt, tenzij
U een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ABBYY hebt ondertekend.
15.3.3 ABBYY VERLEENT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VOORSTELLINGEN OF
BEPALINGEN (EXPLICIET OF IMPLICIET BIJ STATUUT, GEMEEN RECHT,
GEWOONTE, GEBRUIK OF ANDERSZINS) WAT BETREFT ENIGE ZAAK,
INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN,
VERHANDELBAARHEID,
INTEGRATIE,
VOLDOENDE
KWALITEIT,
OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DAT DE SOFTWARE GEEN
FOUTEN BEVAT, VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN, OF DAT DE SOFTWARE GOED

ZAL WERKEN SAMEN MET ENIGE ANDERE SOFTWARE OF HARDWARE. DE
PRESTATIES OF RESULTATEN DIE U ZOU KUNNEN VERKRIJGEN DOOR HET
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, WORDEN NIET GEGARANDEERD EN KUNNEN
NIET WORDEN GEGARANDEERD DOOR ABBYY. HET GEHELE RISICO MET
BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN WERKING VAN DE SOFTWARE LIGT BIJ U.
VERDER GEEFT ABBYY GEEN GARANTIES OP SOFTWAREPRODUCTEN VAN
DERDEN DIE MOGELIJK BIJ DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD.
15.3.4 IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ABBYY TEGENOVER U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE SCHADE, BEDRIJFSONDERBREKING, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF
INFORMATIE (ZAKELIJK OF ANDERSZINS), ENIGE VORDERINGEN OF KOSTEN,
OF
ENIGE
GEVOLGSCHADE,
INDIRECTE,
INCIDENTELE,
SPECIALE,
EXEMPLARISCHE OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF GEDERFDE WINST OF
VERLOREN INKOMSTEN VOORTVLOEIENDE UIT EN/OF BETREKKING HEBBENDE
OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR
MOGELIJKE FOUTEN OF DRUKFOUTEN IN DE SOFTWARE, ZELFS ALS EEN
ABBYY-VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN EEN
DERGELIJK VERLIES, DERGELIJKE SCHADE, DERGELIJKE VORDERINGEN OF
KOSTEN, OF VOOR EVENTUELE VORDERINGEN VAN DERDEN. DE
BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN GELDEN IN DIE MATE DIE
IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW
RECHTSGEBIED. ABBYY’S ENIGE EN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER OF
IN VERBAND MET DEZE EULA ZAL, INDIEN ER VOOR DE SOFTWARE IS
BETAALD,
BEPERKT
ZIJN
TOT
DE
OORSPRONKELIJK
BETAALDE
AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE.
15.3.5 Beperkingen voor SOFTWARE die in de V.S. is verkregen
15.3.5.1

Overheidsgebruik. Als de SOFTWARE wordt gebruikt door de regering van de
Verenigde Staten of een overheidsinstelling van de Amerikaanse regering, gelden
de volgende extra bepalingen: (1) Restricted Computer Software, zoals
gedefinieerd in de clausule Rights in Data-General in Federal Acquisition
Regulations 52.227-14; en (2) elk gebruik, elke duplicatie, of openbaarmaking
door de Regering is onderhevig aan beperkingen zoals uiteengezet in
subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer
Software in DFARS 252.227-7013.

15.3.5.2

Exportbepalingen. U stemt ermee in dat U de SOFTWARE niet zal exporteren of
her-exporteren in strijd met de exportbepalingen in de wetten van het land waarin
deze SOFTWARE is aangeschaft of anderszins is verworven. Daarnaast geeft U
aan en garandeert U dat het U onder toepasbare wetten niet is verboden om deze
SOFTWARE te ontvangen.

15.3.6 Bepalingen van derden. De tekst van de actuele juridische bepalingen van Cuminas is
beschikbaar op http://dev.caminova.jp/sdk/fullegalnotes.html

15.4 OpenSSL
15.4.1 OpenSSL-licentie
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in
de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)
Copyright(C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat coderingssoftware
(eay@cryptsoft.com).

die

is

geschreven

door

Eric

Young

Eric Young is de auteur van de delen van de gebruikte bibliotheek.
Dit product bevat software die is geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder
wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1. Herdistributies van broncode moeten de bovengenoemde copyrightmelding
behouden,
deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de hierboven genoemde copyrightmelding
weergeven,
deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring in de
documentatie en/of andere materialen geleverd met de
distributie.
3. Alle advertentiemateriaal dat kenmerken of gebruik noemt van deze
software moet de volgende kennisgeving tonen:
"Dit product bevat software ontwikkeld door the OpenSSL Project
voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet gebruikt worden om
producten te steunen of promoten die zijn afgeleid van deze software zonder
schriftelijke toestemming vooraf. Voor schriftelijke toestemming neemt u contact op met
openssl-core@openssl.org.
5. Producten afgeleid van deze software mogen niet "OpenSSL" genoemd worden
en "OpenSSL" mag niet in hun naam voorkomen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het OpenSSL Project.
6. Herdistributies in welke vorm dan ook moeten de volgende
mededeling bevatten:
"Dit product bevat software ontwikkeld door the OpenSSL Project

voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

DEZE SOFTWARE IS AANGEBODEN DOOR DE OpenSSL PROJECT ZONDER
VERDERE BEWERKING EN ENIGE
EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT
TOT, DE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD
DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET OpenSSL PROJECT OF
ZIJ DIE ERTOE BIJDRAGEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE,
INDIRECTE, BIJKOMSTIGE,
SPECIALE, VOORBEELDIGE, OF GEVOLG SCHADES (INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN;
VERLIES VAN GEBRUIK, DATA, OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING)
HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS WELKE
AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ IN CONTRACT,
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID,
NALATIGHEID OF ANDERS)

OF

ONRECHTMATIGE

THEORIE

DAAD

VAN

(INCLUSIEF

VOORTKOMEND, OP WAT VOOR MANIER DAN OOK, UIT HET GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD
VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Dit product bevat coderingssoftware die is geschreven door Eric Young
(eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software die is geschreven door Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).

15.4.2 Originele SSLeay Licentie

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Alle rechten voorbehouden.
Dit pakket is een SSL implementatie geschreven
door Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Deze implementatie is geschreven om overeen te stemmen met Netscapes SSL.

Deze bibliotheek is gratis voor commercieel en niet-commercieel gebruik zolang
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden. De volgende voorwaarden
zijn van toepassing op alle codering die in deze distributie gevonden wordt, hetzij RC4,
RSA,
Ihash, DES, enzovoorts, codering; niet alleen de SSL codering. De SSL documentatie
geleverd bij deze distributie valt onder dezelfde copyrightbepalingen
behalve dat de houder Tim Hudson is (tjh@cryptsoft.com).
Het copyright blijft van Eric Young, en als zodanig mogen alle copyrightmeldingen in
de codering niet verwijderd worden.
Als dit pakket in een product gebruikt wordt, moet toekenning gegeven worden aan Eric
Young als de auteur van de gebruikte delen van de bibliotheek.
Dit kan in de vorm van een tekstboodschap zijn bij het opstarten van het programma of
in de documentatie (online of in de tekst) geleverd bij het pakket.

Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder
wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1. Herdistributies van broncode moeten de copyrightmelding behouden,
deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de hierboven genoemde copyrightmelding
weergeven,
deze lijst met voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring in de
documentatie en/of andere materialen geleverd met de distributie.
Alle advertentiemateriaal dat kenmerken of gebruik noemt van deze software
moet de volgende kennisgeving tonen:
"Dit product bevat coderingssoftware die is geschreven door
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
Het woord "codering" kan worden weggelaten als de routines van de gebruikte
bibliotheek niets met een codering te maken hebben.
4. Als U een Windows-specifieke codering insluit (of een afgeleide daarvan) van
de apps directory (applicatie code), moet U de volgende kennisgeving toevoegen:

"Dit product bevat software die is geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)."

DEZE SOFTWARE IS AANGEBODEN DOOR ERIC YOUNG ZONDER VERDERE
BEWERKING EN
ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET
BEPERKT TOT, DE
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL
WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN
MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN

GEVAL

ZULLEN

DE

AUTEUR

OF

VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, SPECIALE, VOORBEELDIGE
OF
GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN
VERVANGENDE GOEDEREN
OF DIENSTEN; VERLIES
BEDRIJFSONDERBREKING.

VAN

GEBRUIK,

GEGEVENS,

OF

WINST;

HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS WELKE THEORIE
AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ IN CONTRACT, STRICTE

OF

VAN

AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF
ANDERS) VOORTKOMEND OP ENIGE WIJZE
UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD
VOOR DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE.

De licentie- en distributievoorwaarden voor enige openbaar verkrijgbare versie of
afgeleide van deze codering kan niet veranderd worden, d.w.z. deze codering kan niet
simpelweg gekopieerd worden en onder de licentie geplaatst worden van een andere
distributie.
15.5 PDF-XChange
15.5.1.1

Licentieverlening en -beperkingen. ABBYY verleent u een niet-exclusief
PDF-XChange te gebruiken zoals die in de SOFTWARE opgenomen is,
bepalingen van deze EULA. U mag één reservekopie maken
PDF-XChange-software die in de SOFTWARE opgenomen is,
reservekopie niet op een computer geïnstalleerd is of gebruikt wordt.

recht om
onder de
van de
mits de

15.5.1.2

Intellectuele Eigendomsrechten. De PDF-XChange-software die in de
SOFTWARE is opgenomen, is het eigendom van Tracker Software Products Ltd
en zijn leveranciers, en de structuur, organisatie en code ervan zijn de
waardevolle handelsgeheimen van Tracker Software Products Ltd en zijn
leveranciers. De PDF-XChange-software wordt ook beschermd door de

Copyrightwetgeving
van
de
Verenigde
Staten
en
Internationale
Verdragsbepalingen. U mag de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE
opgenomen is, niet kopiëren, behalve zoals in deze EULA bepaald is. Alle kopieën
die u conform deze EULA mag maken, moeten dezelfde copyright- en
eigendomsmededelingen bevatten als die op of in de SOFTWARE verschijnen. U
stemt ermee in de broncode van de PDF-XChange-software die in de
SOFTWARE opgenomen is, niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen,
ontsleutelen (reverse engineering), decompileren, disassembleren, of te proberen
deze op enige andere wijze te achterhalen. Behalve zoals hierboven vermeld
wordt, verleent deze EULA u geen intellectuele eigendomsrechten op de
PDF-XChange-software.
15.5.1.3

Exportbepalingen. U stemt ermee in dat de PDF-XChange-software die in de
SOFTWARE opgenomen is, op geen enkele wijze naar een land zal worden
verzonden, overgedragen of geëxporteerd, noch zal worden gebruikt in een land,
dat verboden wordt door de United States Export Administration Act of enige
andere exportwetten, -beperkingen of -reglementeringen (gezamenlijk de
“Exportwetten”). Als de PDF-XChange-software die in de SOFTWARE
opgenomen is, daarnaast geïdentificeerd wordt als items waarvoor
exportbeperkingen gelden onder de Exportwetten, geeft u aan en garandeert u dat
u geen staatsburger bent van, of anderszins woonachtig bent in een land waarop
een handelsblokkade rust, en dat het u niet anderszins onder de Exportwetten
verboden is om de PDF-XChange-software te ontvangen die in de SOFTWARE
opgenomen is. Alle rechten om de PDF-XChange-software te gebruiken die in de
SOFTWARE opgenomen is, worden verleend op voorwaarde dat dergelijke
rechten verbeurd worden verklaard als u niet voldoet aan de bepalingen van deze
EULA.

15.5.1.4

Handelsmerken. PDF-XChange Drivers zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Tracker Software Products Ltd in het Verenigd Koninkrijk,
Canada en/of andere landen.

15.6 Chrome V8
Copyright 2006-2011, V8 project auteurs. Alle rechten voorbehouden.
Copyright 2014, de V8 projectauteurs. Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder
wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
* Herdistributies van broncode moeten de bovengenoemde copyrightmelding
behouden,
deze lijst van voorwaarden en de volgende niet-aansprakelijkheidsverklaring.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de hierboven genoemde
copyright melding weergeven, deze lijst van voorwaarden en de volgende
niet-aansprakelijkheidsverklaring in de documentatie en/of andere materialen geleverd
bij de distributie.
* De naam van Google Inc. evenals de namen van zijn

medewerkers mogen niet gebruikt worden voor de ondersteuning of promotie van
producten afgeleid
van deze software zonder specifieke schriftelijke toestemming vooraf.
DEZE SOFTWARE
MEDEWERKERS

IS VERSTREKT

DOOR

DE

COPYRIGHTHOUDERS

EN

"IN DE HUIDIGE VORM" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES,
WAARONDER, MAAR NIET
BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE
COPYRIGHTHOUDER OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN
VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE,
SPECIALE, VOORBEELDIGE, OF GEVOLGSCHADES (INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT, HET VERSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF
DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK,
DATA OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT
EN VOLGENS ENIGE
THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ
AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD

IN

CONTRACT,

STRICTE

(INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERS) VOORTKOMEND OP ENIGE WIJZE UIT
HET GEBRUIK
VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

GEWAARSCHUWD

VOOR

DE

15.7 Chrome V8 / Strongtalk
Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Herdistributie en gebruik in bron en binaire vormen, met of zonder
wijziging, zijn toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Herdistributies van broncode moeten bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met
voorwaarden en de volgende afstandsverklaring behouden.
Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst
met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring opnieuw vermelden in de
documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
De naam van Sun Microsystems en de namen van de medewerkers mogen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze
software zijn afgeleid, te ondersteunen of te promoten.
DEZE

SOFTWARE

IS VERSTREKT

DOOR

DE

COPYRIGHTHOUDERS

EN

MEDEWERKERS
"IN DE HUIDIGE VORM" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES,
WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT
DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD
DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER
OF
MEDEWERKERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,
BIJKOMSTIGE, SPECIALE,
VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADES (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES
VAN GEBRUIK, GEGEVENS, DATA, OF
WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN
VOLGENS ENIGE THEORIE VAN
AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRICTE AANSPRAKELIJKHEID, OF
ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF
NALATIGHEID OF ANDERS) VOORTKOMEND OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK
VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADE.

15.8 Adobe Glyph Lijst
15.8.1 Copyright (c) 1997,1998,2002,2007 Adobe Systems Incorporated
Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van dit
documentatiebestand verwerft om dit te gebruiken, kopiëren, publiceren, distribueren,
sublicenseren en/of om kopieën te verkopen van de documentatie en om anderen
toestemming te geven om dit ook te doen onder, onder de voorwaarden dat:
- Geen aanpassing, bewerking of andere verandering van dit document is toegestaan;
en
- De bovenstaande copyrightmededeling en deze toegangsrechtmededeling moet
opgenomen worden in alle kopieën van deze documentatie.
Hierbij wordt toestemming verleend, zonder kosten, voor elke persoon die een kopie van
dit documentatiebestand verkrijgt, om zijn eigen afgeleide werken te creëren van de
inhoud van dit document om de afgeleide werken te gebruiken, kopiëren, uitgeven,
distribueren, sublicenseren, en/of te verkopen, en anderen toe te staan hetzelfde te
doen, onder de voorwaarde dat het afgeleide werk niet wordt voorgesteld als een kopie
of versie van dit document.
Adobe is niet aansprakelijk voor enige partij voor enig verlies van inkomsten of winst of
voor indirecte, bijkomstige speciale of gevolgschades of andere dergelijke schades,
ongeacht of deze gebaseerd zijn op een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid
zonder restrictie of strikte aansprakelijkheid), contract of andere wettelijke of billijke

gronden, zelfs indien Adobe is gewaarschuwd of een reden had om van de mogelijkheid
van dergelijke schades te weten. Adobe materiaal wordt verstrekt "IN DE HUIDIGE
VORM". Adobe neemt specifiek afstand van alle uitdrukkelijke, statutaire of stilzwijgende
aansprakelijkheid met betrekking tot Adobe-materialen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de materialen die betrekking hebben op verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een specifiek doel of niet-schending van rechten van derden met betrekking tot
Adobe-materialen.

15.9 Little Color Management System
Copyright © 1998-2013 Marti Maria Saguer.
Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van deze software
en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") heeft verkregen, om onbeperkt
in de Software te handelen, inclusief onbeperkte rechten om kopieën van de software te
gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in
sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software in die
hoedanigheid is geleverd daartoe toestemming te geven, op basis van de volgende
voorwaarden:
Bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding moeten worden
opgenomen in alle exemplaren of substantiële delen van de Software.
DE SOFTWARE IS VERSTREKT "IN DE HUIDIGE VORM", ZONDER GARANTIE VAN
WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDINGSVERKLARING. DE AUTEURS OF
COPYRIGHTHOUDERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, IN ACTIE OF CONTRACT,
BENADELING OF ANDERSZINS, ONTSTAAN UIT, DOOR OF IN VERBAND MET DE
SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.

15.10 Haval
Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation
Alle rechten voorbehouden.
Deze code is afgeleid van software geleverd door Calyptix Security Corporation door
Yuliang Zheng. Herdistributie en gebruik in bron en binaire vorm, met of zonder
aanpassing, is toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Herdistributies van broncode moeten bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst
met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring behouden.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze
lijst met voorwaarden en de volgende afstandsverklaring opnieuw vermelden in de
documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden verstrekt.
3. De naam van Calyptix Security Corporation en de namen van de medewerkers
mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om
producten die van deze software zijn afgeleid, te ondersteunen of te promoten.
DEZE SOFTWARE IS "IN DE HUIDIGE VORM" VERSTREKT DOOR DE
COPYRIGHTHOUDERS EN MEDEWERKERS, EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES

OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
WORDEN VERWORPEN. DE COPYRIGHTHOUDER OF MEDEWERKERS ZIJN IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT VERKRIJGING VAN VERVANGENDE
GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF
BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP WELKE
AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE
DAN
OOK,
CONTRACTUEEL,
STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID OF
ANDERSZINS), OP WELKE WIJZE DAN OOK ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN
DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE
IS MEEGEDEELD.
15.11 Microsoft Corporation.
15.11.1 Om C++ applicaties uit te voeren die zijn gebouwd met Microsoft® Visual Studio® 2015,
worden de technologieën van de Microsoft Corporation of hun delen (vanaf nu hier
aangeduid als de "Microsoft Technologies") opgesomd in paragraaf 15.11.1.1, gebruikt.
De Microsoft Technologies worden verspreid onder de voorwaarden van de Microsoft
Software Licentie die geleverd wordt met de Microsoft Technologies.
15.11.1.1 Technologieën van de Microsoft Corporation gebruikt in de SOFTWARE:
 Microsoft Visual C++ 2015 Runtime Library
© Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft en Visual Studio zijn
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
15.11.1.2 Voor de Microsoft Technologies worden licenties afgegeven, ze worden niet
verkocht. De Microsoft Software Licentie voorwaarden en deze EULA geven U
alleen een aantal rechten om de Microsoft Technologies te gebruiken. Microsoft
behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijke wetten U meer rechten geven
ondanks deze beperking, mag U de Microsoft Technologies alleen gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Microsoft Software Licentie voorwaarden en
in deze EULA. Bij het gebruik moet U voldoen aan alle technische beperkingen in
de Microsoft Technologies die alleen U toestaan het op bepaalde wijzen te
gebruiken. Voor meer informatie, zie: www.microsoft.com/licensing/userights. U
mag niet:
 enige technische beperkingen in de Microsoft Technologies omzeilen;
 de Microsoft Technologies ontsleutelen (reverse engineering), decompileren of
disassembleren of op een andere wijze proberen de broncode voor de software te
achterhalen, behalve en uitsluitend in de mate: (i) dat is toegestaan door de
toepasselijke wet, ondanks de beperking; of (ii) noodzakelijk om veranderingen te
debuggen in bibliotheken gelicenseerd onder de GNU Lesser General Public
License, die zijn bijgesloten bij en verbonden met de Microsoft Technologies;
 enige mededelingen in Microsoft Technologies van Microsoft of van leveranciers
ervan verwijderen, minimaliseren, blokkeren of wijzigen;
 de Microsoft Technologies op enige wijze gebruiken die onwettelijk is;
 de Microsoft Technologies delen, publiceren, verhuren of leasen, of de Microsoft
Technologies aanbieden als een stand-alone gehoste aanbieding voor gebruik door
anderen;

15.11.1.3 Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot Uw computer of intern
netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor Uw interne
referentiedoeleinden.
15.11.1.4 NFR-software U mag geen software verkopen die gekenmerkt is als "NFR" of "Not
for Resale" / "niet voor handelsdoeleinden"
15.11.1.5 De Microsoft Technologies kunnen onderdelen van derden toevoegen met
afzonderlijke
wettelijke
mededelingen
of
gereguleerd
door
andere
overeenkomsten, zoals beschreven kan zijn in het bestand ThirdPartyNotices dat
geleverd wordt bij de Microsoft Technologies. Zelfs indien zulke onderdelen
gereguleerd worden door andere overeenkomsten, dan zijn onderstaande
niet-aansprakelijkheidsverklaringen en beperkingen en uitsluitingen van schade
eveneens van toepassing.
15.11.1.6 Exportbeperkingen. Microsoft technologieën, online diensten, professionele
diensten en gerelateerde technologie zijn onderhevig aan de exportwetgeving van
de V.S. U moet voldoen aan alle toepasselijke internationale en nationale wetten
waaronder de U.S. Export Administration Regulations, de International Traffic in
Arms Regulations, Office of Foreign Assets Control sancties programma, en
eindgebruiker-, eindgebruik- en bestemmingsbeperkingen door de V.S. en andere
regeringen gerelateerd aan Microsoft producten, diensten en technologieën. Voor
aanvullende informatie, zie www.microsoft.com/exporting.
15.11.1.7 Ondersteuningsdiensten Microsoft kan ondersteundingsdiensten bieden voor de
Microsoft
technologieën
zoals
beschreven
op
www.support.microsoft,com/common/international.aspx.
15.11.1.8 BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING U KUNT VAN
MICROSOFT
EN
DE
LEVERANCIERS
ERVAN
SLECHTS
SCHADEVERGOEDING KRIJGEN TOT DE HOOGTE VAN HET BEDRAG DAT U
BETAALD HEEFT VOOR DE MICROSOFT TECHNOLOGIES. U KUNT GEEN
ANDERE SCHADEVERGOEDING CLAIMEN, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE,
WINSTVERLIES, SPECIALE, INDIRECTE OF BIJKOMSTIGE SCHADE.
Deze beperking heeft betrekking op a) alles wat verband houdt met de Microsoft
technologieën, diensten, documenten (inclusief code) op Internet sites van derden,
of b) applicaties van derden; en claims van contractbreuk, breuk van garantie,
waarborg of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, verwaarlozing, of andere
onrechtmatige daad tot de hoogte toegestaan door de toepasselijke wet.
Het is ook van toepassing indien


reparatie, vervanging of terugbetaling voor de Microsoft technologieën U niet
volledig voor verlies compenseren; of



Microsoft wist of had moeten weten van de mogelijkheid van de schade.
Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van bijkomstige schade of
gevolgschade toe, dus bovenstaande beperking of uitsluiting is wellicht niet op U
van toepassing. Het is ook mogelijk dat het niet op U van toepassing is omdat Uw
land de uitsluiting of beperking van bijkomstige schade, gevolgschade of andere
schade niet toestaat.

15.11.2 Om gecomprimeerde afbeeldingsbestanden te verwerken worden de technologieën van
de Microsoft Corporation of hun onderdelen (hierna aangeduid met "Microsoft

Technologies") gebruikt, opgesomd in paragraaf 15.11.2.1. De Microsoft Technologies
worden verspreid onder de voorwaarden van de Microsoft Software Licentie die
geleverd wordt met de Microsoft Technologies.
15.11.2.1 Technologieën van de Microsoft Corporation gebruikt in de SOFTWARE:
- MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (A.K.A. MICROSOFT
WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een
gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
15.11.2.2 Voor de Microsoft Technologies worden licenties afgegeven, ze worden niet
verkocht. De Microsoft Software Licentie voorwaarden en deze EULA geven U
alleen een aantal rechten om de Microsoft Technologies te gebruiken. Microsoft
behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijke wetten U meer rechten geven
ondanks deze beperking, mag U de Microsoft Technologies alleen gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Microsoft Software Licentie voorwaarden en
in deze EULA. Bij het gebruik moet U voldoen aan alle technische beperkingen in
de Microsoft Technologies die alleen U toestaan het op bepaalde wijzen te
gebruiken. U mag niet:
* de Microsoft Technologies gebruiken voor enig ander doel dan het doel waarvoor
deze bedoeld zijn. Het doel van de Microsoft Technologies is de implementatie van de
HD Photo encoders en/of decoders in XML Paper Specification producten, die voldoen
aan het HD Photo 1.0 bestandsformaat en dit ondersteunen (ook bekend als het
Windows Media Photo 1.0 bestandsformaat), zoals gedefineerd in de specificatie(s)
voorzien in de Microsoft Technologies.
* de Microsoft Technologies publiceren, zodat anderen ze kunnen kopiëren;
* de Microsoft Technologies verhuren, leasen of uitlenen;
* de Microsoft Technologies of deze bepalingen van de Microsoft Software Licentie
overdragen aan een derde partij anders dan hieronder uitdrukkelijk toegestaan.
15.11.2.3 Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot Uw computer of intern
netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor Uw interne
referentiedoeleinden. Geen ander gebruik of distributie van de documentatie is
toegestaan.
15.11.2.4 Exportrestricties. De Microsoft Technologies zijn onderhevig aan de exportwetten
en -bepalingen van de V.S. U moet voldoen aan alle nationale en internationale
exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de Microsoft
Technologies. Deze wetten omvatten beperkingen voor bestemmingen,
eindgebruikers
en
eindgebruik.
Voor
meer
informatie,
zie:
www.microsoft.com/exporting.
15.11.2.5 TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Omdat de Microsoft Technologies zich "in de
huidige vorm" bevinden is het mogelijk dat Microsoft er geen technische
ondersteuning voor heeft.
15.11.2.6 NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING De Microsoft Technologies worden
gelicenseerd "in de huidige vorm." U draagt het risico bij het gebruik ervan.
Microsoft geeft geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen of voorwaarden. Het is
mogelijk dat U aanvullende consumentenrechten heeft in Uw lokale wetgeving die
de bepalingen van de Microsoft Software Licentie en deze EULA niet kunnen

wijzigen. Tot de hoogte toegestaan in Uw lokale wetgeving, sluit Microsoft de
impliciete garanties uit van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald
doel en niet-naleving.
15.11.2.7 BEPERKING EN UITSLUITING VAN HERSTELLINGEN EN SCHADES U kunt op
Microsoft en de leveranciers ervan alleen rechtstreekse schade verhalen tot een
hoogte van VS $ 5,00. U kunt geen andere schadevergoeding claimen, inclusief
gevolgschade, winstverlies, speciale, indirecte of bijkomstige schade.
Deze beperking is van toepassing op
* alles wat gerelateerd is aan de Microsoft Technologies, diensten, documenten
(inclusief code) op Internet sites van derden, of programma's van derden, en
* schuldvorderingen voor contactbreuk, breuk van garantie, waarborg of
voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, verwaarlozing of andere onrechtmatige
daad tot de hoogte toegestaan door de toepasselijke wet.
Het is ook van toepassing zelfs als Microsoft wist of had moeten weten van de
mogelijkheid van de schades. De bovenstaande beperking of uitsluiting is
mogelijk niet van toepassing op U omdat Uw land de uitsluiting of beperking van
bijkomstige schade, gevolgschade of andere schades niet toestaat.

15.11.3 Om de Microsoft Outlook integratie te ondersteunen worden de technologieën van de
Microsoft Corporation of hun delen (hierna wordt naar hen verwezen met "Microsoft
Technologies") gebruikt, opgesomd in paragraaf 15.11.3.1. De Microsoft Technologies
worden verspreid onder de voorwaarden van de Microsoft Software Licentie die
geleverd wordt met de Microsoft Technologies.
15.11.3.1 Technologieën van de Microsoft Corporation gebruikt in de SOFTWARE:
- MICROSOFT Outlook 2010: MAPI Header bestanden
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een
gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
15.11.3.2 Voor de Microsoft Technologies worden licenties afgegeven, ze worden niet
verkocht. De Microsoft Software Licentie voorwaarden en deze EULA geven U
alleen een aantal rechten om de Microsoft Technologies te gebruiken. Microsoft
behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijke wetten U meer rechten geven
ondanks deze beperking, mag U de Microsoft Technologies alleen gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Microsoft Software Licentie voorwaarden en
in deze EULA. Bij het gebruik moet U voldoen aan alle technische beperkingen in
de Microsoft Technologies die alleen U toestaan het op bepaalde wijzen te
gebruiken. U mag niet:
• enige technische beperkingen in de Microsoft Technologies omzeilen;
• de Microsoft Technologies ontsleutelen (reverse engineering), decompileren of
disassembleren, behalve en alleen in de mate dat de toepasselijke wet het
uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking;
• meer kopieën maken van de Microsoft Technologies dan is gespecificeerd in
deze EULA of toegestaan is door de toepasselijke wet, ondanks deze beperking;

• de Microsoft Technologies publiceren, zodat anderen het kunnen kopiëren;
• de Microsoft Technologies verhuren, leasen of uitlenen;
• de Microsoft Technologies gebruiken voor de hosting diensten van
commerciële software.
15.11.3.3 Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot Uw computer of intern
netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor Uw interne
referentiedoeleinden. Geen ander gebruik of distributie van de documentatie is
toegestaan.
15.11.3.4 Exportrestricties. De Microsoft Technologies zijn onderhevig aan de exportwetten
en -bepalingen van de V.S. U moet voldoen aan alle nationale en internationale
exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de Microsoft
Technologies. Deze wetten omvatten beperkingen voor bestemmingen,
eindgebruikers
en
eindgebruik.
Voor
meer
informatie,
zie:
www.microsoft.com/exporting.
15.11.3.5 TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Omdat de Microsoft Technologies zich "in de
huidige vorm" bevinden is het mogelijk dat Microsoft er geen technische
ondersteuning voor heeft.
15.11.3.6 NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING De Microsoft Technologies worden
gelicenseerd "in de huidige vorm." U draagt het risico bij het gebruik ervan.
Microsoft geeft geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen of voorwaarden. Het is
mogelijk dat U aanvullende consumentenrechten heeft in Uw lokale wetgeving die
de bepalingen van de Microsoft Software Licentie en deze EULA niet kunnen
wijzigen. Tot de hoogte toegestaan in Uw lokale wetgeving, sluit Microsoft de
impliciete garanties uit van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald
doel en niet-naleving.
15.11.3.7 BEPERKING EN UITSLUITING VAN HERSTELLINGEN EN SCHADES U kunt op
Microsoft en de leveranciers ervan alleen rechtstreekse schade verhalen tot een
hoogte van VS $ 5,00. U kunt geen andere schadevergoeding claimen, inclusief
gevolgschade, winstverlies, speciale, indirecte of bijkomstige schade.
Deze beperking is van toepassing op
* alles wat gerelateerd is aan de Microsoft Technologies, diensten, documenten
(inclusief code) op Internet sites van derden, of programma's van derden, en
* schuldvorderingen voor contactbreuk, breuk van garantie, waarborg of
voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, verwaarlozing of andere onrechtmatige
daad tot de hoogte toegestaan door de toepasselijke wet.
Het is ook van toepassing zelfs als Microsoft wist of had moeten weten van de
mogelijkheid van de schades. De bovenstaande beperking of uitsluiting is
mogelijk niet van toepassing op U omdat Uw land de uitsluiting of beperking van
bijkomstige schade, gevolgschade of andere schades niet toestaat.

15.11.4 Om applicaties geschreven met Microsoft ontwikkelingstools toe te staan om
Windows-eigen en op XML gebaseerde applicaties te bouwen, worden de
technologieën van Microsoft Corporation of hun onderdelen (hierna "Microsoft
Technologies" genoemd), opgesomd in paragraaf 15.11.4.1, gebruikt. De Microsoft

Technologies worden verspreid onder de voorwaarden van de Microsoft Software
Licentie die geleverd wordt met de Microsoft Technologies.
15.11.4.1 Technologieën van de Microsoft Corporation gebruikt in de SOFTWARE:
- MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een
gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
15.11.4.2 Voor de Microsoft Technologies worden licenties afgegeven, ze worden niet
verkocht. De Microsoft Software Licentie voorwaarden en deze EULA geven U
alleen een aantal rechten om de Microsoft Technologies te gebruiken. Microsoft
behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijke wetten U meer rechten geven
ondanks deze beperking, mag U de Microsoft Technologies alleen gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Microsoft Software Licentie voorwaarden en
in deze EULA. Bij het gebruik moet U voldoen aan enige technische beperkingen
in de Microsoft Technologies die alleen U toestaan deze op bepaalde wijzen te
gebruiken. Voor meer informatie, zie: www.microsoft.com/licensing/userights. U
mag niet:
· de resultaten bekend maken van vergelijkende tests van de Microsoft Technologies
aan een derde persoon zonder Microsofts schriftelijke toestemming vooraf;
· enige technische beperkingen in de Microsoft Technologies omzeilen;
· de Microsoft Technologies ontsleutelen (reverse engineering), decompileren of
disassembleren, behalve en alleen in de mate dat de toepasselijke wet het uitdrukkelijk
toestaat, ondanks deze beperking;·
meer kopieën maken van de Microsoft
Technologies dan is gespecificeerd in deze EULA of toegestaan is door de
toepasselijke wet, ondanks deze beperking;
· de Microsoft Technologies publiceren, zodat anderen ze kunnen kopiëren;
· de Microsoft Technologies verhuren, leasen of uitlenen; of
· de Microsoft Technologies gebruiken voor de hostingdiensten van commerciële
software.
15.11.4.3 Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot Uw computer of intern
netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor Uw interne
referentiedoeleinden. Geen ander gebruik of distributie van de documentatie is
toegestaan.
15.11.4.4 Exportrestricties. De Microsoft Technologies zijn onderhevig aan de exportwetten
en -bepalingen van de V.S. U moet voldoen aan alle nationale en internationale
exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de Microsoft
Technologies. Deze wetten omvatten beperkingen voor bestemmingen,
eindgebruikers
en
eindgebruik.
Voor
meer
informatie,
zie:
www.microsoft.com/exporting.
15.11.4.5 TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Omdat de Microsoft Technologies zich "in de
huidige vorm" bevinden is het mogelijk dat Microsoft er geen technische
ondersteuning voor heeft.
15.11.4.6 NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING De Microsoft Technologies worden
gelicenseerd "in de huidige vorm." U draagt het risico bij het gebruik ervan.

Microsoft geeft geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen of voorwaarden. Het is
mogelijk dat U aanvullende consumentenrechten heeft in Uw lokale wetgeving die
de bepalingen van de Microsoft Software Licentie en deze EULA niet kunnen
wijzigen. Tot de hoogte toegestaan in Uw lokale wetgeving, sluit Microsoft de
impliciete garanties uit van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald
doel en niet-naleving.
15.11.4.7 BEPERKING EN UITSLUITING VAN HERSTELLINGEN EN SCHADES U kunt op
Microsoft en de leveranciers ervan alleen rechtstreekse schade verhalen tot een
hoogte van VS $ 5,00. U kunt geen andere schadevergoeding claimen, inclusief
gevolgschade, winstverlies, speciale, indirecte of bijkomstige schade.
Deze beperking is van toepassing op
* alles wat gerelateerd is aan de Microsoft Technologies, diensten, documenten
(inclusief code) op Internet sites van derden, of programma's van derden, en
* schuldvorderingen voor contactbreuk, breuk van garantie, waarborg of
voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, verwaarlozing of andere onrechtmatige
daad tot de hoogte toegestaan door de toepasselijke wet.
Het is ook van toepassing zelfs als Microsoft wist of had moeten weten van de
mogelijkheid van de schades. De bovenstaande beperking of uitsluiting is
mogelijk niet van toepassing op U omdat Uw land de uitsluiting of beperking van
bijkomstige schade, gevolgschade of andere schades niet toestaat.

15.11.5 Om C++ Windows-eigen applicaties te bouwen en uit te voeren worden de
technologieën van de Microsoft Corporation of hun onderdelen (hierna aangeduid met
"Microsoft Technologies") gebruikt, opgesomd in paragraaf 15.11.2.1. De Microsoft
Technologies worden verspreid onder de voorwaarden van de Microsoft Software
Licentie die geleverd wordt met de Microsoft Technologies.
15.11.5.1 Technologieën van de Microsoft Corporation gebruikt in de SOFTWARE:
- Microsoft Universal CRT Library
© Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft is een
gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
15.11.5.2 Voor de Microsoft Technologies worden licenties afgegeven, ze worden niet
verkocht. De Microsoft Software Licentie voorwaarden en deze EULA geven U
alleen een aantal rechten om de Microsoft Technologies te gebruiken. Microsoft
behoudt alle andere rechten. Tenzij toepasselijke wetten U meer rechten geven
ondanks deze beperking, mag U de Microsoft Technologies alleen gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Microsoft Software Licentie voorwaarden en
in deze EULA. Bij het gebruik moet U voldoen aan enige technische beperkingen
in de Microsoft Technologies die alleen U toestaan deze op bepaalde wijzen te
gebruiken. U mag niet:
•
Met uitzondering van Microsoft.NET Framework moet U vooraf schriftelijke
toestemming vragen aan Microsoft om aan derden de resultaten van een
vergelijkende test bekend te maken van de Microsoft Technologies.
•

enige technische beperkingen in de Microsoft Technologies omzeilen;

•
de Microsoft Technologies ontsleutelen (reverse engineering), decompileren
of disassembleren, behalve en alleen in de mate dat de toepasselijke wet het
uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking;
•
meer kopieën maken van de Microsoft Technologies dan is gespecificeerd in
deze EULA of toegestaan is door de toepasselijke wet, ondanks deze beperking;
•

de Microsoft Technologies publiceren, zodat anderen ze kunnen kopiëren;

•

de Microsoft Technologies verhuren, leasen of uitlenen;

•
de Microsoft Technologies of deze bepalingen van de Microsoft Software
Licentie overdragen aan een derde partij anders dan hieronder uitdrukkelijk
toegestaan; of
•
de Microsoft Technologies gebruiken voor
commerciële software.

de hostingdiensten van

15.11.5.3 Documentatie. Elke persoon die geldige toegang heeft tot Uw computer of intern
netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor Uw interne
referentiedoeleinden. Geen ander gebruik of distributie van de documentatie is
toegestaan.
15.11.5.4 Exportrestricties. De Microsoft Technologies zijn onderhevig aan de exportwetten
en -bepalingen van de V.S. U moet voldoen aan alle nationale en internationale
exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de Microsoft
Technologies. Deze wetten omvatten beperkingen voor bestemmingen,
eindgebruikers
en
eindgebruik.
Voor
meer
informatie,
zie:
www.microsoft.com/exporting.
15.11.5.5 TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Omdat de Microsoft Technologies zich "in de
huidige vorm" bevinden is het mogelijk dat Microsoft er geen technische
ondersteuning voor heeft.
15.11.5.6 NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING De Microsoft Technologies worden
gelicenseerd "in de huidige vorm." U draagt het risico bij het gebruik ervan.
Microsoft geeft geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen of voorwaarden. Het is
mogelijk dat U aanvullende consumentenrechten heeft in Uw lokale wetgeving die
de bepalingen van de Microsoft Software Licentie en deze EULA niet kunnen
wijzigen. Tot de hoogte toegestaan in Uw lokale wetgeving, sluit Microsoft de
impliciete garanties uit van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald
doel en niet-naleving.
15.11.5.7 BEPERKING EN UITSLUITING VAN HERSTELLINGEN EN SCHADES U kunt op
Microsoft en de leveranciers ervan alleen rechtstreekse schade verhalen tot een
hoogte van VS $ 5,00. U kunt geen andere schadevergoeding claimen, inclusief
gevolgschade, winstverlies, speciale, indirecte of bijkomstige schade.
Deze beperking is van toepassing op
* alles wat gerelateerd is aan de Microsoft Technologies, diensten, documenten
(inclusief code) op Internet sites van derden, of programma's van derden, en
* schuldvorderingen voor contactbreuk, breuk van garantie, waarborg of
voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, verwaarlozing of andere onrechtmatige
daad tot de hoogte toegestaan door de toepasselijke wet.
Het is ook van toepassing zelfs als Microsoft wist of had moeten weten van de

mogelijkheid van de schades. De bovenstaande beperking of uitsluiting is
mogelijk niet van toepassing op U omdat Uw land de uitsluiting of beperking van
bijkomstige schade, gevolgschade of andere schades niet toestaat.
15.12 Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular fonts
15.12.1 Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, met beschermde fontnaam Miama
Nueva.
15.12.2 Pecita Copyright
fontnaam Pecita.

(c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), met beschermde

15.12.3 Bad Script Regular
Copyright
beschermde fontnaam "Bad Script".

(c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) met

15.12.4 Deze Font Software is gelicenseerd onder de SIL open Font Licentie, Versie 1.1.
Deze licentie is hieronder gekopieerd, en is ook beschikbaar met FAQ op:
http://scripts.sil.org/OFL
15.12.5 SIL OPEN FONT LICENTIE Versie 1.1 - 26 februari 2007
15.12.5.1 INLEIDING
De doelstellingen van de Open Font Licentie (OFL) zijn het stimuleren van
wereldwijde
ontwikkeling van samenwerkingsprojecten
inspanningen inzake fonts

van

fonts,

om

de

creatieve

door academische en linguïstische gemeenschappen, en het verschaffen van een
gratis en
open kader waarin fonts gedeeld mogen worden alsmede een betere
samenwerking
met anderen.
De OFL staat toe dat de gelicenseerde fonts gebruikt, bestudeerd, gewijzigd en
gratis verspreid worden, zolang ze niet op zichzelf verkocht worden. De
fonts, inclusief enige afgeleide werken, kunnen gebundeld worden, ingevoegd,
geherdistribueerd en/of verkocht met software op voorwaarde dat beschermde
namen niet worden gebruikt in afgeleide werken. De fonts en hun afgeleide
producten
kunnen echter niet uitgegeven worden in een ander type licentie. De
vereiste dat fonts onder deze licentie blijven geldt niet
voor een document waarbij de fonts of hun afgeleide producten gebruikt worden.
15.12.5.2 DEFINITIES

"Font Software" verwijst naar de set bestanden uitgegeven door de CopyrightHouder(s) onder deze licentie en duidelijk als zodanig aangeduid. Dit kan
bronbestanden, bouwscripts en documentatie omvatten.
"Reserved Font Name" (RFN) verwijst naar alle namen als zodanig aangeduid
achter de
copyrightverklaring(en).
"Originele Versie" verwijst naar de collectie Font Software onderdelen zoals
ze zijn gedistribueerd door de Copyrighthouder(s).
"Gewijzigde Versie" verwijst naar elke afgeleide versie gemaakt door toevoegen,
weglaten,
of vervangen -- gedeeltelijk of volledig -- van een van de onderdelen van de
Originele Versie, door het veranderen van de indelingen of door de Font Software
geschikt te maken voor een
nieuwe omgeving.
"Auteur" verwijst naar een ontwerper, technicus, programmeur, technische
schrijver of andere persoon die heeft bijgedragen aan de Font Software.
15.12.5.3 TOEGANGSRECHT & VOORWAARDEN
Toegangsrecht wordt hierbij verleend, zonder kosten, aan elke persoon die
een exemplaar van de Font Software verkrijgt, om te gebruiken, bestuderen,
kopiëren, samen te voegen, in te voegen, wijzigen,
herdistribueren, en verkopen van gewijzigde en ongewijzigde exemplaren van de
Font
Software, onderhevig aan de volgende voorwaarden:
1) De Font Software of enige van zijn afzonderlijke onderdelen mag niet
op zichzelf verkocht worden, in Originele of Aangepaste Versie.
2) Originele of Aangepaste Versies van de Font Software mogen gebundeld
worden,
geherdistribueerd en/of verkocht met software op voorwaarde dat elk exemplaar
de bovenstaande copyright mededeling bevat en deze licentie. Deze mogen
toegevoegd zijn als op zichzelf staande tekstbestanden, als headers leesbaar
voor mensen of
in de juiste metadatavelden leesbaar voor machines in tekst of

binaire bestanden, zolang die velden gemakkelijk zichtbaar zijn voor de gebruiker.
3) Geen aangepaste versie van de Font Software mag de RFN(s) gebruiken
tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door de betreffende
Copyrighthouder. Deze beperking heeft enkel betrekking op de primaire fontnaam
zoals
die wordt voorgesteld aan de gebruikers.
4) De na(a)m(en) van de Copyrighthouder(s) of de Auteur(s) van de Font
Software mogen niet gebruikt worden om een aangepaste versie te promoten,
ondersteunen of te adverteren,
behalve om de bijdrage(n) te onderkennen van de
Copyrighthouder(s) en de Auteur(s) of met hun expliciete schriftelijke
toestemming.
5) De Font Software, aangepast of niet, gedeeltelijk of geheel,
moet geheel gedistribueerd worden onder deze licentie, en mag niet
gedistribueerd worden onder een andere licentie. De vereiste voor fonts om
onder deze licentie te blijven is niet van toepassing op enig document dat
gemaakt is
met gebruik van Font Software.
15.12.5.4 BEEINDIGING
Deze licentie wordt nietig verklaard indien aan een van de bovenstaande
voorwaarden niet wordt voldaan.
15.12.5.5 NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING
DE FONT SOFTWARE WORDT AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE VORM",
ZONDER ENIGE GARANTIE,
EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE
GARANTIES VAN
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN
GEEN INBREUK
OP COPYRIGHT, PATENT, HANDELSMERK OF ANDER RECHT. IN GEEN
GEVAL ZAL DE
COPYRIGHTHOUDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE
OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID,
INCLUSIEF ENIGE ALGEMENE, SPECIALE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE,

HETZIJ IN EEN DAAD VAN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF
ANDERSZINS, VOORTKOMEND
UIT, VANUIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE
MAKEN VAN DE FONT SOFTWARE OF VAN
ANDERE HANDELINGEN IN DE FONT SOFTWARE.

15.13 JasPer Licentie Versie 2.0.
Copyright © 2001-2006 Michael David Adams
Copyright © 1999-2000 Image Power, Inc.
Copyright © 1999-2000 The University of British Columbia
Alle rechten voorbehouden.

Toegangsrecht wordt hierbij verleend, zonder kosten, aan elke persoon (de
"Gebruiker") die een exemplaar van deze software verkrijgt en de bijbehorende
documentatie
bestanden (de "Software"), te handelen in de Software zonder beperking,
inclusief zonder beperking van de rechten om de Software te gebruiken, kopiëren,
aan te passen, samen te voegen,
publiceren, distribueren, en/of te verkopen, en om
personen aan wie de Software is verschaft toe te staan dit te doen, onderhevig
aan de
volgende voorwaarden:
De bovenstaande copyrightmededelingen en deze toegangsrechtmededeling (die
ook de onderstaande niet-aansprakelijkheidsverklaring omvat) moet in alle
kopieën toegevoegd worden of
in substantiële onderdelen van de Software.
De naam van de copyrighthouder zal niet gebruikt worden om producten
afgeleid van de Software te ondersteunen of te promoten zonder specifieke
voorafgaande schriftelijke toestemming.
DEZE AFSTANDSVERKLARING VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN
DEZE
LICENTIE. GEEN ENKEL GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS HIERONDER
GEAUTORISEERD, BEHALVE ONDER
DEZE NIET-AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING. DEZE SOFTWARE IS
VERSTREKT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS
"IN DE HUIDIGE VORM", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF
IMPLICIET, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN
GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHT HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE CLAIM, OF ENIGE SPECIALE
INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF WAT VOOR SCHADE DAN
OOK ALS GEVOLG VAN
VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, HETZIJ IN EEN HANDELING

VAN CONTRACT,
VERWAARLOZING OF ANDER ONWETTIG HANDELEN, VOORTKOMEND UIT
OF SAMENHANGEND
MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DEZE SOFTWARE. GEEN
VERZEKERINGEN WORDEN
GEGEVEN DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS DAT DE SOFTWARE GEEN
INBREUK MAAKT
OP HET PATENT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN EEN
ANDERE RECHTSPERSOON.
ELKE COPYRIGHTHOUDER VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID
TEGENOVER DE GEBRUIKER VOOR AANSPRAAK
GEVOERD DOOR EEN ANDERE RECHTSPERSOON GEBASEERD OF
INBREUK OP INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERSZINS. ALS VOORWAARDE VOOR
UITOEFENING VAN DE RECHTEN
HIERONDER TOEGEKEND, NEEMT ELKE GEBRUIKER HIERBIJ ALS ENIGE
DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH OM ZICH TE VERZEKEREN VAN
ENIGE EVENTUEEL NODIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. DE
SOFTWARE
IS NIET FOUTTOLERANT EN IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN
BEDRIJFSKRITISCHE
SYSTEMEN, ZOALS DIE WORDEN GEBRUIKT IN DE BEDIENING VAN
NUCLEAIRE FACILITEITEN,
VLIEGTUIGNAVIGATIE
OF
COMMUNICATIESYSTEMEN,
LUCHTVERKEERSLEIDING
SYSTEMEN,
RECHTSTREEKSE
LIFE-SUPPORT
MACHINES,
OF
WAPENSYSTEMEN, WAARIN
DE STORING VAN DE SOFTWARE OF HET SYSTEEM RECHTSTREEKS KAN
LEIDEN TOT DOOD,
PERSOONLIJK LETSEL, OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF SCHADE AAN
HET MILIEU ("HOOG
RISICO
ACTIVITEITEN").
DE
COPYRIGHTHOUDERS
VERWERPEN
SPECIFIEK ENIGE
EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR
ACTIVITEITEN MET HOOG RISICO.

15.14 Werken met de JPEG2000-indeling:
Delen van deze SOFTWARE vallen onder het copyright © 2013 van de universiteit van New
South Wales. Alle rechten voorbehouden.

15.15 Intel® Performance Primitives:
© 2002-2008 Intel Corporation. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

15.16 The Independent JPEG Group's JPEG-software.
Deze SOFTWARE is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

15.17 MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 message-digest algorithm
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. Alle
rechten voorbehouden.

Een licentie om deze software te kopiëren en te gebruiken wordt toegekend, op voorwaarde
dat deze
wordt aangeduid als de "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in alle materiaal waarin deze software wordt genoemd of ernaar wordt verwezen,
of deze functie.
Een licentie wordt ook toegekend om afgeleide werken te maken en te gebruiken onder
voorwaarde
dat zulke werken worden aangeduid als "afgeleid van de RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm in alle materiaal
waar het afgeleide werk wordt genoemd of ernaar verwezen wordt.
RSA Data Security, Inc. maakt geen voorstellingen betreffende
de verhandelbaarheid van deze software of de geschiktheid van deze
software voor een specifiek doel. Het wordt geleverd "in de huidige vorm"
zonder expliciete of impliciete garantie van enige soort.
Deze mededelingen moeten behouden worden in alle kopieën of elk onderdeel van deze
documentatie en/of software.

15.18 Ondersteuning voor Unicode®:
Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Distributie volgens de algemene voorwaarden in http://www.unicode.org/copyright.html.
Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een kopie van de Unicode
databestanden en de bijbehorende documentatie (de "databestanden") of de Unicode
software en de bijbehorende documentatie (de "Software") heeft verkregen, om onbeperkt in
de Software te handelen, inclusief onbeperkte rechten om kopieën van de databestanden of
de software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te
distribueren en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software in die hoedanigheid is
geleverd daartoe toestemming te geven, onder de voorwaarde dat (a) deze copyright- en
toestemmingskennisgeving zal verschijnen bij alle kopieën van de databestanden en de
software, (b) deze copyright- en toestemmingskennisgeving zal verschijnen in alle
bijbehorende documentatie en (c) er een duidelijke kennisgeving aanwezig is in elk
gemodificeerd databestand, of in de software en in de bij de databestanden en software
behorende documentatie dat de data of de software is gemodificeerd.
DE GEGEVENBESTANDEN EN DE SOFTWARE WORDEN VERSTREKT "IN DE HUIDIGE
VORM", ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-OVERTREDINGSVERKLARING.
DE COPYRIGHTHOUDERS OF HOUDERS OPGENOMEN IN DEZE KENNISGEVING ZIJN
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM OF SPECIALE INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE, OF WELKE SCHADE DAN OOK, DIE HET RESULTAAT IS VAN
VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, IN ACTIE OF CONTRACT,
VERWAARLOZING OF ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, VOORTVLOEIEND UIT OF
BETREKKING HEBBEND OP HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN
GEGEVENSBESTANDEN OF DE SOFTWARE.
Met uitzondering van deze vermelding, mag de naam van de copyrighthouder zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt om producten die van deze
software zijn afgeleid, te adverteren of anderszins te koop aan te bieden, te gebruiken of te
verhandelen.

Unicode is een gedeponeerd handelsmerk van Unicode in de Verenigde Staten en andere
landen.

15.19 FreeType-bibliotheek
Deze software bevat onderdelen die © 2009 zijn van The FreeType Project
(www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

15.20 De SOFTWARE kan andere software van derden bevatten. U kunt informatie vinden over de
software van derden en licenties voor dergelijke software van derden in de SOFTWARE en/of
in de documentatie geleverd bij de SOFTWARE.

16. Vigerend Recht
16.1 Als de SOFTWARE is verkregen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Belize,
Costa-Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Panama, Turks- en
Caicoseilanden, Maagdeneilanden of Taiwan, geldt ten aanzien van deze EULA en de
interpretatie hiervan de wetgeving die van kracht is in de staat Californië, Verenigde Staten
van Amerika. Ten aanzien van alle eventuele geschillen die mogelijk kunnen ontstaan in
verband met deze EULA en/of de SOFTWARE, accepteert U de exclusieve
rechtsbevoegdheid van de rechtbanken op federaal niveau en/of staatsniveau in de County
of Santa Clara in de Staat Californië. Om enige twijfel weg te nemen, hebt U de SOFTWARE
verkregen (gekocht) van ABBYY USA Software House Inc. als u de SOFTWARE in de
Verenigde Staten verkregen hebt.
16.2 Als de software is verkregen in Japan, dan valt deze EULA onder en is in overeenstemming
met de wetten van Japan, en accepteren de partijen de exclusieve jurisdictie van de
districtsrechtbank van Tokio in Japan.
16.3 Als U de SOFTWARE hebt aangeschaft in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden of in een andere lidstaat
van de Europese Unie, behalve Malta, Griekenland en Cyprus, die niet in artikel 16.4, 16.6 of
16.7 van deze EULA is genoemd, of in Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein,
dan geldt ten aanzien van deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving die
van kracht is in München (Bondsrepubliek Duitsland). De bevoegde rechtbanken van
München (Bondsrepubliek Duitsland) zijn exclusief rechtsbevoegd ten aanzien van alle
geschillen die betrekking hebben op deze EULA.
16.4 Als de SOFTWARE is aangeschaft in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en de Republiek
van Ierland, dan is op deze EULA en de interpretatie hiervan de relevante wetgeving van
kracht die geldt in de Engeland en Wales en accepteren de partijen de exclusieve jurisdictie
van de rechtbank van Engeland en Wales.
16.5 Als de SOFTWARE is verkregen in Australië, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea,
Christmasisland, Cocoseilanden, Cookeilanden, Fiji, Niue, Norfolkeiland of Tokelau, dan valt
deze EULA onder en is in overeenstemming met de wetten van de staat New South Wales,
Australië, en accepteren de partijen de exclusieve jurisdictie en de locatie van de staat en
federale rechtbanken in de staat New South Wales.
16.6 Als de SOFTWARE is aangeschaft in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan of een ander land
van het GOS, met uitzondering van de Oekraïne en Moldavië, of als de SOFTWARE is
verkregen (aangeschaft) in Letland, Litouwen of Estland, dan is op deze EULA en de
interpretatie hiervan de relevante wetgeving van kracht die geldt in de Russische Federatie.

16.7 Als de SOFTWARE is aangeschaft in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië,
Tsjechië, Hongarije, Israël, Georgië, Irak, Macedonië, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië,
Turkije, Servië, Montenegro, Oekraïne of Moldavië, dan is op deze EULA en de interpretatie
hiervan de wetgeving van Oekraïne van toepassing, tenzij de software verkregen is door een
persoon met de status van gebruiker volgens de Poolse wet. De Poolse wet is van kracht
voor dergelijke consumenten.
16.8 Indien Sectie 16.7 van toepassing is en U een rechtspersoon of eenmanszaak bent (een
persoon die voor zichzelf handelt zonder een bedrijfsstructuur of partners te gebruiken en de
gehele verantwoordelijkheid voor zijn zakelijke handelingen draagt), zullen alle onenigheden,
geschillen en meningsverschillen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de EULA
uiteindelijk op volgorde van ontstaan opgelost worden door arbitrage in overeenstemming
met de regels voor arbitrage en procedures van de Internationale Commerciële Arbitrage bij
de Oekraïense Kamer van Koophandel en Industrie. Het oordeel van bovengenoemd Hof is
niet voor beroep vatbaar en gebonden tot uitvoering door beide Partijen. Indien Sectie 16.7
van toepassing is en U een privaat persoon bent, dan is het Shevchenkovsky Districtshof in
Kiev, Oekraïne rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze
EULA.
16.9 Indien Sectie 16.6 van toepassing is en U een rechtspersoon of een eenmanszaak bent (een
persoon die voor zichzelf handelt zonder een bedrijfsstructuur of partners te gebruiken en de
gehele verantwoordelijkheid voor zijn zakelijke handelingen draagt), dan is het Hof van
Arbitrage in Moskou (Russische Federatie) rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die
samenhangen met deze EULA. Indien Sectie 16.6 van toepassing is en U een privaat
persoon bent, dan is het Kuzminsky Districtshof van Moskou, Russische Federatie, exclusief
rechtsbevoegd ten aanzien van alle geschillen die samenhangen met deze EULA.
16.10 In de gevallen beschreven in de artikelen 16.1- 16.7, wordt deze EULA niet bepaald door
tegenstrijdige regels van de wet van welk rechtsgebied dan ook of de United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, waarvan de toepassing
uitdrukkelijk uitgesloten is.
16.11 Als de SOFTWARE aangeschaft (gekocht) is in een ander land dan de landen die in Secties
16.1 - 16.7 gespecificeerd zijn, wordt deze EULA bepaald door en geïnterpreteerd volgens
de relevante wetgeving van het land waar U de SOFTWARE aangeschaft (gekocht) hebt.
17. Beëindiging
17.1 Tenzij in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen door U en
ABBYY of een ABBYY-partner of anders is bepaald door de EULA of de documentatie van de
SOFTWARE, is deze EULA eeuwig geldig of net zo lang geldig als onder de toepasselijke wet
is toegestaan en vanaf de datum dat U eerst Uw aanvaarding duidelijk maakt zoals voorzien
aan het begin van de EULA. Voor zover de toepasselijke wet geen bepaling over de
afloopdatum van deze EULA heeft, is deze EULA zo lang geldig als is toegestaan, ten minste
zo lang als de periode waarin de rechten op de SOFTWARE rusten en zal deze zonder
waarschuwing automatisch verlopen als de tijd verstreken is.
17.2 ABBYY mag deze EULA zonder obligo aan enige andere rechten beëindigen, als U zich niet
aan de bepalingen en voorwaarden van deze EULA houdt. In dat geval moet U alle exemplaren
van de SOFTWARE en alle componenten vernietigen en de SOFTWARE van Uw Computers
verwijderen.
17.3 U kunt deze EULA beëindigen door de SOFTWARE en begeleidende documentatie en alle
exemplaren daarvan te vernietigen en de SOFTWARE te verwijderen.
17.4 Een dergelijke beëindiging ontheft U niet van Uw plicht voor de SOFTWARE te betalen. De
Definities en artikels 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en artikel 3.4.4 blijven van
kracht na beëindiging van deze EULA, ongeacht de oorzaak van de beëindiging, maar dit

impliceert of creëert geen voortgezet gebruiksrecht voor de SOFTWARE na beëindiging van
EULA.
18. Allerlei
18.1 Tijdens de activering, installatie, uitvoering, registratie en/of technische ondersteuning en het
onderhoud van de SOFTWARE kunt u gevraagd worden om ABBYY te voorzien van bepaalde
persoonlijke gegevens (zoals, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer). U kunt er voor kiezen ons uw persoonlijke gegevens niet te geven, in welk
geval u in de toekomst mogelijk geen technische ondersteuning of onderhoud van de
SOFTWARE krijgt die wel beschikbaar is voor ABBYY-klanten die hun persoonlijke gegevens
verstrekken, in het geval het verstrekken van persoonlijke gegevens essentieel is om u te
voorzien van technische ondersteuning of onderhoud van de SOFTWARE of een vereiste is
van dergelijke technische ondersteuning of onderhoud van de SOFTWARE en het niet in
tegenspraak is met de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld, ABBYY heeft om u te voorzien
van technische ondersteuning uw e-mailadres of telefoonnummer nodig om met u te
communiceren. U stemt toe niet meer persoonlijke gegevens te verschaffen dan ABBYY of een
ABBYY Partner vereist, en stemt erin toe dat uw persoonlijke gegevens verwerkt mogen
worden (inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen en/of op andere wijze gebruiken) door
ABBYY en/of zijn partners of ABBYY Partners in overeenstemming met de toepasbare
wetgeving op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid van de gegevens en de veiligheid van de
gegevens wordt gehandhaafd indien dit is vereist door de toepasselijke wetgeving. Alle
persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt aan ABBYY worden uitsluitend bij ABBYY en
al zijn aangesloten maatschappijen bewaard en gebruikt, en zullen in geen geval aan derden
worden medegedeeld, tenzij bij wet verplicht. Alle persoonlijke gegevens worden alleen
verwerkt om aan de verplichtingen in deze EULA van ABBYY te voldoen.
18.2 U gaat ermee akkoord dat de SOFTWARE regelmatig een internetverbinding met een
beveiligde ABBYY-server tot stand brengt om de status van de SOFTWARE te controleren of
om updates en technische informatie die nodig is voor het functioneren van de SOFTWARE te
downloaden. ABBYY onderneemt redelijke actie om ervoor te zorgen dat Uw persoonlijke
gegevens of die van Uw computer niet worden overgedragen tijdens dergelijke verbindingen.
18.3 ABBYY kan U via e-mail op de hoogte houden van product- en bedrijfsnieuws, speciale
aanbiedingen, raadgevingen bij het gebruik van het product en andere product- en
bedrijfsgerelateerde informatie, op voorwaarde dat U er mee hebt ingestemd om dergelijke
informatie van ABBYY te willen ontvangen. U mag te allen tijde Uw e-mail adres verwijderen
van ABBYYs mailinglijst door te klikken op de link om op te zeggen, die zich bevindt onderaan
elke e-mail.
18.4 Als U enige claim of rechtszaak wordt opgelegd voortvloeiende uit gebruik van de
SOFTWARE, moet U ABBYY hierover onmiddellijk en indien mogelijk binnen drie (3) dagen
vanaf het moment dat U hier het eerst over hoorde, schriftelijk informeren. U zult alles doen wat
in Uw mogelijkheden ligt om ABBYY de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de
processen of de hoorzittingen, of de verdediging over te nemen over voornoemde claims of
vervolgingen door de rechtbank, en te voorzien in volledige medewerking en alle informatie die
bruikbaar of nodig is voor de verdediging van de schikking in de genoemde claims of
rechtszaken, onmiddellijk na (en indien mogelijk niet later dan zeven (7) dagen na het moment
van) de ontvangst van een verzoek van ABBYY.
18.5 Deze EULA vereist de betaling van tegenprestatie, tenzij anders overeengekomen door de
partijen. Vergoeding onder deze EULA is de prijs van de Licentie zoals vastgesteld door
ABBYY of een ABBYY Partner en betaalbaar in overeenstemming met de door hun
vastgestelde betaalwijzen, of is inbegrepen in de waarde van uitrusting of hardware door U
aangeschaft, of is deel van de vergoeding die U dient te betalen voor de volledige versie van de
SOFTWARE.
18.6 Als een deel van deze EULA ongeldig of niet afdwingbaar bevonden wordt, heeft dit geen

invloed op de EULA in zijn geheel, die volgens zijn bepalingen geldig en afdwingbaar zal
blijven.

