
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers 

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") tussen U en ABBYY betreft Uw gebruik van 

ABBYY® -Software. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA door 

de ABBYY-Software te downloaden, te installeren of te gebruiken, of als U deze EULA anderszins 

uitdrukkelijk accepteert. U gaat ermee akkoord dat deze EULA juridisch bindend en afdwingbaar is zoals 

elke schriftelijke overeenkomst die door U is ondertekend. Als U geen bevoegdheid of autorisatie hebt om 

deze EULA aan te gaan of als U niet akkoord gaat met de voorwaarden ervan, gebruik dan de 

ABBYY-Software niet en schakel deze uit en verwijder deze van uw systemen en computers. 

1. Definities 

"ABBYY"  betekent: (i) de ABBYY-entiteit die in de Offerte wordt vermeld als U de ABBYY-software 

rechtstreeks van ABBYY hebt gekocht; of (ii) als U de ABBYY-software van een Partner hebt gekocht of 

anderszins niet via de Offerte, dan is de ABBYY-entiteit gedefinieerd in overeenstemming met de regels 

vermeld op de website van ABBYY op https://www.abbyy.com/eula/table/.    

"ABBYY-Inhoud" betekent alle (a) inhoud of gegevens die door ABBYY aan U worden verstrekt als 

onderdeel van Uw gebruik van de ABBYY-Software en (b) marketingmateriaal van ABBYY. 

"ABBYY-Software" betekent een softwareproduct waarnaar wordt verwezen in de Offerte en/of de 

Productspecifieke Voorwaarden, zoals verder beschreven met behulp van de Productspecifieke 

Voorwaarden. 

"Gelieerde Onderneming" betekent elk onderneming of vennootschap die direct of indirect zeggenschap 

heeft over, onder zeggenschap staat van, of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met de 

relevante partij, waarbij "zeggenschap" betekent: (a) meer dan 50% van de relevante partij bezitten; of (b) 

in staat zijn om de zaken van de relevante partij op enige wettige manier te sturen (bijvoorbeeld een 

overeenkomst die controle mogelijk maakt). 

"Goedgekeurde Bron" betekent ABBYY of een ABBYY-Partner.  

 "Bevoegde Gebruikers" betekent Uw gebruikers, Uw gelieerde ondernemingen, Uw externe 

dienstverleners en elk van hun respectieve gebruikers die namens U toegang hebben tot en gebruik 

mogen maken van de ABBYY-Software.  

"Vertrouwelijke Informatie" betekent niet-openbare propriëtaire informatie van de verstrekkende partij 

("Verstrekker") die door de ontvangende partij ("Ontvanger") is verkregen in verband met deze EULA, die 

(a) opvallend als vertrouwelijk is gemarkeerd of, indien mondeling bekendgemaakt, binnen 30 dagen 

schriftelijk aan de Ontvanger is samengevat en als vertrouwelijk is aangeduid; of (b) informatie is die naar 

zijn aard redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd.  ABBYY-Software en Ddocumentatie, 

inclusief Evaluatieversies, Feedback en Beveiligingssleutels, zijn de Vertrouwelijke Informatie van 

ABBYY.  

"Leveringsdatum" betekent: (a) de datum die is overeengekomen in Uw Offerte of (b) waar geen datum 

is overeengekomen, de vroegste van: (i) de datum waarop ABBYY de tastbare media met de 

ABBYY-Software verzendt; of (ii) de datum waarop ABBYY-Software aan U beschikbaar wordt gesteld 

om te downloaden. 

"Documentatie" betekent de technische specificaties en gebruiksmaterialen die door ABBYY worden 

verspreid en waarin de functionaliteiten en mogelijkheden van de toepasselijke ABBYY-Software worden 

gespecificeerd. 

"ISV-Distributie" betekent distributie aan externe eindgebruikers in combinatie met of geïntegreerd in 

een softwareoplossing van derden.  

"Offerte" betekent een schriftelijk document uitgegeven door ABBYY zoals een bindende bestelling, 

overeenkomst, offerte of factuur waarin ABBYY-Software wordt gespecificeerd om aan U in licentie te 
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geven, waaronder mogelijk add-ons, een aantal, een prijs, betalingsvoorwaarden, Abonnementstermijn, 

Volume-eenheden en andere voorwaarden. Elke Offerte is bindend zodra deze is ondertekend of 

anderszins is geaccepteerd door zowel U als ABBYY en in geval van een conflict tussen de Offerte en 

deze EULA prevaleert de Offerte.  

"Partner" betekent een entiteit die door ABBYY gemachtigd is om ABBYY-Software op de markt te 

brengen, te promoten en door te verkopen, en/of om U Beschermingssleutel(s) voor de ABBYY-Software 

te verstrekken. 

"Persoonsgegevens" betekent alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 

persoon. 

"Productspecifieke Voorwaarden" betekent voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op  

bepaalde ABBYY-Software en die zijn uiteengezet in Bijlage A bij deze Overeenkomst en die een 

integraal onderdeel vormen van deze EULA. 

"Beschermingssleutel" betekent een softwaresleutel met informatie over ABBYY-Software en wordt 

gebruikt om het auteursrecht op ABBYY-Software te beschermen. De gegevens die zijn opgeslagen in de 

Beschermingssleutel komen overeen met de reikwijdte van de licentie en maken deel uit van de 

ABBYY-Software. 

"OO-Voorwaarden" betekent de voorwaarden van ABBYY voor ondersteunings- en onderhoudsdiensten 

met betrekking tot de ABBYY-Software. OO-Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ABBYY worden 

gewijzigd en maken integraal deel uit van deze EULA. De huidige versie van de OO-Voorwaarden is 

beschikbaar op https://www.abbyy.com/sm-terms/  

"Abonnement" betekent Uw toezegging om tijdens de Abonnementsperiode vergoedingen aan ABBYY 

te betalen voor Gebruiksrechten, in overeenstemming met de vergoedingen die zijn vermeld in de 

toepasselijke Offerte en met het oog op een dergelijke betaling, de toezegging van ABBYY om u 

Gebruiksrechten te verlenen tijdens de Abonnementsperiode.   

"Abonnementsperiode" betekent de periode waarin ABBYY U Gebruiksrechten verleent, een periode 

die ingaat op de Leveringsdatum en voortduurt tot het verstrijken of de beëindiging van het Abonnement, 

gedurende welke periode U het recht hebt om de toepasselijke ABBYY-software te gebruiken in 

overeenstemming met deze EULA. 

"Abonnementsvoorwaarden" betekent ABBYY 's Abonnementsvoorwaarden, beschikbaar op 

https://www.abbyy.com/legal/subscription-terms/, die hierin door verwijzing zijn opgenomen en van 

toepassing zijn op Uw Abonnement. 

"Gebruiksrechten" betekent uw recht om de Software te gebruiken, met inachtneming van de 

voorwaarden van deze EULA, eventuele Productspecifieke Voorwaarden, eventuele 

Abonnementsvoorwaarden en de Documentatie. 

"U" betekent de juridische entiteit die de ABBYY-Software koopt of anderszins verwerft.   

"Volume-eenheid" betekent documenttransacties, documenten, pagina 's of andere soorten informatie 

die kunnen worden verwerkt met behulp van ABBYY-Software.   

2. Gebruiksrechten  

2.1 Licentie en recht om te gebruiken, verlengingen. Onder voorbehoud van Uw betaling van 

Abonnementskosten en Uw naleving van de Gebruiksrechten, verleent ABBYY U een niet-exclusieve, 

niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de ABBYY-Software te gebruiken tijdens de 

Abonnementsperiode. Tenzij anders vermeld in uw Offerte, wordt Uw Abonnementstermijn voor de 

ABBYY-Software automatisch verlengd in overeenstemming met de Abonnementsvoorwaarden. 
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2.2 Gebruik door derden; geen ISV-Distributie. U kunt Bevoegde Gebruikers toestaan om de 

Gebruiksrechten namens U uit te oefenen, op voorwaarde dat U verantwoordelijk bent voor: (a) ervoor te 

zorgen dat dergelijke Bevoegde Gebruikers voldoen deze EULA naleven; en (b) elke schending van deze 

EULA door dergelijke Bevoegde Gebruikers.  Deze EULA staat geen ISV-Distributie toe.  Als u de 

ABBYY-Software wilt gebruiken voor ISV-Distributie, moet u een afzonderlijke overeenkomst hebben met 

een Goedgekeurde Bron die ISV-Distributie specifiek toestaat. 

2.3 Evaluatieversies. Als ABBYY U Gebruiksrechten verleent voor ABBYY-Software als proef, evaluatie, 

bèta, prerelease, precommercieel, niet voor wederverkoop of andere gratis basis ("Evaluatieversie"), 

mag U de Evaluatieversie alleen gebruiken voor demonstratie, verificatie, testen en soortgelijke 

doeleinden en alleen voor een beperkte periode zoals nader gedefinieerd in een Beschermingssleutel, 

Offerte of anderszins schriftelijk gespecificeerd door ABBYY.  ABBYY kan naar eigen goeddunken op elk 

moment stoppen met het verstrekken van de Evaluatieversie, waarna U onmiddellijk moet stoppen met 

het gebruik van de ABBYY-Software. U mag de Evaluatieversie niet in productie nemen. ABBYY biedt de 

Evaluatieversie in de staat waarin ze zijn zonder ondersteuning en/of enige expliciete of impliciete 

garantie voor of vrijwaring van fouten of problemen en ABBYY is niet aansprakelijk met betrekking tot Uw 

gebruik van de Evaluatieversie. 

2.4 Ondersteuning en onderhoud. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke Offerte, wordt het 

standaardniveau van ondersteunings- en onderhoudsdiensten aan U geleverd als onderdeel van het 

Abonnement. Ondersteunings- en onderhoudsdiensten worden aan U  geleverd in overeenstemming 

met de OO-Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de OO-Voorwaarden en deze EULA, 

prevaleren de OO-Voorwaarden. Elke aanvullende softwarecode en elk ABBYY-Softwareonderdeel dat 

door ABBYY aan U wordt geleverd als onderdeel van de ondersteunings- en onderhoudsdiensten, wordt 

beschouwd als onderdeel van de ABBYY-Software en is onderworpen aan de voorwaarden van deze 

EULA. Als U een uitgebreid ondersteuningsniveau wilt hebben, kunt U, indien in aanmerking komend, 

een uitgebreid niveau van ondersteuning en onderhoud aanschaffen bij een Goedgekeurde Bron. 

2.5 Upgrades en updates. Als ABBYY als onderdeel van het Abonnement upgrades en updates (beide 

zoals gedefinieerd in de OO-Voorwaarden) verstrekt, zal ABBYY dit doen in overeenstemming met de 

OO-Voorwaarden.  

2.6 Gebruik met producten van derden. Als U de ABBYY-Software samen met producten van derden 

gebruikt, is dergelijk gebruik uitsluitend op Uw risico. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de 

voorwaarden van een derde aanbieder, inclusief diens privacybeleid. ABBYY biedt geen ondersteuning of 

garantie voor doorlopende integratieondersteuning voor producten die niet eigen zijn aan de 

ABBYY-Software. 

3. Gebruiksbeperkingen 

3.1 Beperkingen op ABBYY-Software in het algemeen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen 

door ABBYY en/of voorzien in de Productspecifieke Voorwaarden, mag U niet: (a) de ABBYY-Software 

overdragen, verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie geven, de functionaliteit ervan beschikbaar stellen 

aan derden, toestemming geven voor het kopiëren van de ABBYY-Software of delen daarvan; (b) 

ABBYY-Software-identificatie-, auteursrecht-, eigendoms-, intellectuele-eigendomskennisgevingen of 

andere aanduidingen verwijderen, wijzigen, corrigeren, vertalen of afgeleide werken van de 

ABBYY-Software maken of deze aanpassen (inclusief eventuele wijzigingen om de ABBYY-Software op 

Uw hardware te laten werken), of wijzigingen aanbrengen in de objectcode van de ABBYY-Software en 

toepassingen en databases in de ABBYY-Software anders dan die waarin de ABBYY-Software voorziet 

en die in de documentatie worden beschreven; (d) reverse-engineeren, decompileren (d.w.z. 

reproduceren en omzetten van de objectcode in broncode), decoderen, disassembleren of anderszins 

proberen de broncode voor de ABBYY-Software of delen daarvan af te leiden, behalve en alleen voor 

zover dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande 

deze beperking; (e) toegang verlenen tot de ABBYY-software aan iedereen behalve Bevoegde 

Gebruikers, inclusief maar niet beperkt tot een systeem voor meerdere gebruikers, een virtuele omgeving 



of via het internet; (f)  ABBYY-Inhoud gebruiken anders dan is toegestaan; of (g) de ABBYY-Software 

gebruiken op apparatuur die niet is geautoriseerd door ABBYY, of ABBYY-Software gebruiken die is 

gelicentieerd voor een specifiek apparaat op een ander apparaat.  Als de toepasselijke wetgeving de 

beperking van dergelijke activiteiten verbiedt, mag de aldus ontdekte informatie niet aan derden worden 

verstrekt, tenzij dergelijke verstrekking wettelijk verplicht is en dergelijke informatie onmiddellijk aan 

ABBYY moet worden verstrekt en alle dergelijke informatie wordt beschouwd als vertrouwelijke en 

propriëtaire informatie van ABBYY.  ABBYY behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan U zijn 

verleend onder deze EULA. 

3.2 Uitfasering.  ABBYY kan de levensduur van ABBYY-Software, met inbegrip van alle daarvan deel 

uitmakende functionaliteit, ("EOL") beëindigen door schriftelijke kennisgeving op 

www.abbyy.com/support/eol/. Als U of Uw Partner vooraf een vergoeding heeft betaald voor Uw 

abonnement op de ABBYY-Software die EOL wordt vóór het verstrijken van Uw dan geldende 

Abonnementsperiode, zal ABBYY U ofwel (i) de Gebruiksrechten verlenen tijdens de vooruitbetaalde 

periode van de Abonnementsperiode zonder U de beschikbaarheid van ondersteunings- en 

onderhoudsdiensten voor dergelijke ABBYY-Software te garanderen, of (ii) commercieel redelijke 

inspanningen leveren om U over te zetten naar substantieel vergelijkbare ABBYY-Software. Als ABBYY 

geen substantieel vergelijkbare ABBYY-Software beschikbaar heeft, zal ABBYY U of Uw Partner 

ongebruikte delen van de vooruitbetaalde vergoeding voor het Abonnement crediteren op de 

ABBYY-Software die is EOL is verklaard ("EOL-Krediet"). Het EOL-Krediet wordt berekend vanaf de 

laatste datum waarop de betreffende ABBYY-Software beschikbaar is tot de laatste datum van de 

toepasselijke Abonnementsperiode. Het EOL-Krediet kan alleen worden gebruikt voor de toekomstige 

aankoop van ABBYY-producten. 

3.3 Software van derden/opensourcesoftware. ABBYY-Software kan componenten van andere 

software bevatten, die eigendom zijn van hun respectieve eigenaren. Dergelijke componenten zijn geen 

eigendom van ABBYY en zijn onderworpen aan afzonderlijke licentievoorwaarden om na te leven, zoals 

uiteengezet in de Documentatie en/of online beschikbaar op https://www.abbyy.com/eula/tpt/. ABBYY 

geeft geen garanties voor software van derden/opensourcesoftware. 

3.4 Codevoorbeelden. "Codevoorbeelden" betekent de broncode van voorbeeldtoepassingen die 

ABBYY-Software gebruiken, zoals mogelijk beschikbaar gesteld door ABBYY.  U kunt de 

Codevoorbeelden opnemen in Uw softwareoplossing, maar alle Codevoorbeelden zijn het exclusieve 

eigendom van ABBYY.  Het eigendom van wijzigingen in de Codevoorbeelden blijft berusten bij de partij 

die dergelijke wijzigingen aanbrengt. Als U echter wijzigingen in de Codevoorbeelden bekendmaakt door 

ze te sturen naar ondersteunings- en onderhoudsdiensten van ABBYY of anderszins, verleent u hierbij 

een onherroepelijke, niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, royaltyvrije licentie voor het maken, 

gebruiken, verkopen, aanbieden om te verkopen, importeren, exporteren, in licentie geven, in sublicentie 

geven en toewijzen van de licentie op Uw wijzigingen in de Codevoorbeelden, zonder dat enige 

vergoeding aan U verschuldigd is. U verklaart en garandeert dat de bovengenoemde aan ABBYY 

verleende rechten vrij zijn van rechten of lasten van derden en dat U alle noodzakelijke rechten hebt 

verkregen om dergelijke rechten aan ABBYY te verlenen en dat U, indien van toepassing, alle 

noodzakelijke vergoedingen hebt betaald aan de auteurs van dergelijke wijzigingen. Als U ABBYY geen 

licentie wilt verlenen voor de wijzigingen in de Codevoorbeelden, mag U de broncode van dergelijke 

wijzigingen niet aan ABBYY verstrekken.  

3.5 Eigendom. Tenzij schriftelijk overeengekomen, zal niets in deze EULA het eigendom overdragen van 

of licentie verlenen op enige intellectuele-eigendomsrechten. Zonder de algemeenheid van het 

voorgaande te beperken, behoudt U enig eigendom van Uw inhoud en Uw intellectuele eigendommen en 

behoudt ABBYY het eigendom van de ABBYY-Software en ABBYY-Inhoud.  

4. Vergoedingen 

Uw gebruik van de ABBYY-Software die onder deze EULA in licentie wordt gegeven, is afhankelijk van 

Uw betaling van de vergoedingen die zijn uiteengezet in de Offerte(s) of aankoopvoorwaarden die zijn 
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aangegaan met Uw Goedgekeurde Bron. Dergelijke vergoedingen omvatten geen belastingen en andere 

rechten en heffingen, welke Uw verantwoordelijkheid zijn. Betalings- en factureringsvoorwaarden zijn 

beschikbaar in de Abonnementsvoorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Offertes voor de 

ABBYY-Software niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Als U ABBYY-Software gebruikt buiten de 

beperkingen die in uw Offerte zijn uiteengezet, kan de Goedgekeurde Bron U factureren en gaat U ermee 

akkoord te betalen voor een dergelijke overschrijding.   

5. Vertrouwelijke informatie en gegevensgebruik  

5.1 Vertrouwelijkheid. De Ontvanger zal vertrouwelijkheid betrachten en niet minder dan redelijke 

zorgvuldigheid betrachten om bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie aan derden te voorkomen, 

met uitzondering van diens werknemers, Gelieerde Ondernemingen en opdrachtnemers die deze moeten 

kennen ("Toegestane Ontvangers") gedurende 5 jaar vanaf het moment waarop de Ontvanger de 

betreffende Vertrouwelijke Informatie verkrijgt, behalve met betrekking tot alle ABBYY-Software (met 

inbegrip van alle code of technische documentatie met betrekking tot dergelijke ABBYY-Software), 

waarvoor de vertrouwelijkheidsverplichtingen voor altijd zullen blijven bestaan of de langste periode die 

door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, indien deze korter is. Ontvanger: (a) moet ervoor zorgen 

dat diens Toegestane Ontvangers onderworpen zijn aan schriftelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen die 

niet minder beperkend zijn dan de verplichtingen van de Ontvanger onder deze EULA; en (b) is 

aansprakelijk voor elke inbreuk op dit artikel door diens Toegestane Ontvangers. Dergelijke 

vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die: (i) bekend is bij de Ontvanger 

zonder vertrouwelijkheidsverplichtingen; (ii) buiten de schuld van de Ontvanger openbaar bekend is of is 

geworden; of (iii) onafhankelijk door de Ontvanger is ontwikkeld. De Ontvanger mag de Vertrouwelijke 

Informatie van de Verstrekker bekendmaken indien dit vereist is op grond van een verordening, wet of 

gerechtelijk bevel, op voorwaarde dat de Ontvanger de Verstrekker vooraf op de hoogte stelt (voor zover 

wettelijk toegestaan) en redelijkerwijs meewerkt, op kosten van de Verstrekker, met betrekking tot 

beschermende acties die door de Verstrekker worden uitgevoerd. Op redelijk verzoek van de Verstrekker 

zal de Ontvanger alle Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekker retourneren, verwijderen of 

vernietigen en dat bevestigen. 

5.2 Restinformatie. Het is belangrijk dat ABBYY zijn vaardigheden, ervaring, expertise, concepten, 

ideeën en opgedane kennis kan gebruiken tijdens het leveren van de ABBYY-Software aan U. Daarom 

gaat U ermee akkoord dat ABBYY het recht heeft om alle algemene kennis, technieken, methodologieën, 

praktijken, processen, vaardigheden, ervaring, expertise, concepten, ideeën en knowhow die zijn geleerd 

of verworven door het personeel van ABBYY tijdens het verstrekken van de ABBYY-Software voor U 

onder deze EULA te behouden en zonder beperking te gebruiken, uitsluitend voor zover dergelijke 

informatie in niet-tastbare vorm wordt bewaard in het ongehinderde geheugen van het personeel van 

ABBYY zonder dergelijke informatie opzettelijk te onthouden of Uw vertrouwelijke informatie te gebruiken 

om de herinnering ervan te vernieuwen.  Niets in deze EULA dient te worden geïnterpreteerd als een 

belemmering voor ABBYY van een dergelijke bewaring en gebruik en verder zal een dergelijke bewaring 

en gebruik van de hierboven bedoelde informatie niet worden geïnterpreteerd als een schending 

van deze EULA. 

5.3 Gegevensverwerking.   

5.3.1. ABBYY zal Uw Persoonsgegevens niet verwerken en zal geen toegang hebben tot Uw 

Persoonsgegevens, behalve dat, in de loop van activering, installatie, bediening, registratie en/of 

ondersteuning en onderhoud van de ABBYY-Software, U kan worden gevraagd om bepaalde 

Persoonsgegevens (zoals, maar niet beperkt tot, naam en e-mailadres) en technische informatie (zoals, 

maar niet beperkt tot, kenmerken van uw hardware, software van derden en serienummer van uw 

ABBYY-Software) te verstrekken. U kunt ervoor kiezen Uw Persoonsgegevens en/of technische 

informatie niet aan ABBYY te verstrekken, in welk geval U mogelijk geen ondersteunings- en 

onderhoudsdiensten voor de ABBYY-Software kunt verkrijgen die beschikbaar zijn voor ABBYY-klanten 

die hun Persoonsgegevens en/of technische informatie verstrekken, als het verstrekken van 

Persoonsgegevens en/of technische informatie essentieel is om U ondersteuning of onderhoud van de 



ABBYY-Software te bieden of een vereiste is voor dergelijke ondersteuning en onderhoud van de 

ABBYY-Software en dit niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord niet meer 

Persoonsgegevens en/of technische informatie te verstrekken dan ABBYY of een Partner vereist en gaat 

ermee akkoord dat Uw Persoonsgegevens en/of technische informatie kunnen worden verwerkt 

(inclusief, maar niet beperkt tot, verzameling en/of ander gebruik) door ABBYY en/of zijn Gelieerde 

Ondernemingen of Partners in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de 

vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens worden gehandhaafd als dit door de toepasselijke 

wetgeving wordt vereist. Voor meer informatie over hoe ABBYY Uw Persoonsgegevens verwerkt zoals 

beschreven in dit artikel, kunt u ABBYY's privacybeleid raadplegen dat beschikbaar is op 

https://www.abbyy.com/privacy/.  Als U de ABBYY-Software gebruikt op een locatie met lokale wetgeving 

die vereist dat een aangewezen entiteit verantwoordelijk is voor het verzamelen van gegevens over 

individuele eindgebruikers en de overdracht van gegevens buiten dat rechtsgebied (bijv. Servië en de 

VS), erkent u dat u de entiteit bent die verantwoordelijk is voor het naleven van dergelijke wetgeving. 

5.3.2. ABBYY heeft geen toegang tot de Persoonsgegevens in de documenten die U verwerkt met behulp 
van de ABBYY-Software. U erkent dat de ABBYY-Software mogelijk een periodieke internetverbinding 
heeft met een ABBYY-server om de status van de ABBYY-Software te controleren of aanvullende inhoud, 
informatie of componenten te downloaden. ABBYY zal redelijke stappen ondernemen met als doel dat er 
tijdens dergelijke verbindingen geen Persoonsgegevens over U of Uw computer/apparaat worden 
overgedragen. U erkent dat wanneer U de ABBYY-Software gebruikt, gegevens over Uw gebruik van de 
ABBYY-Software en/of -bronnen automatisch worden geregistreerd op de servers van ABBYY, inclusief 
informatie over Uw systeem (besturingssysteem, toegangsdata en -tijden), een model van Uw 
computer/apparaat en, indien van toepassing, een landinstelling van uw computer/apparaat en de 
geschiedenisgegevens van Uw gebruik van de ABBYY-Software. Dergelijke gegevens omvatten niet de 
inhoud van Persoonsgegevens in de documenten die U verwerkt met behulp van ABBYY-Software.  

5.3.3. ABBYY kan u e-mails sturen met product- en bedrijfsnieuws, informatie over speciale 

aanbiedingen, advies over productgebruik en andere product- en bedrijfsgerelateerde informatie, op 

voorwaarde dat ABBYY hiervoor een gerechtvaardigde reden heeft (bijvoorbeeld uw toestemming om 

dergelijke informatie te ontvangen). U mag te allen tijde Uw e-mailadres verwijderen van ABBYYs 

mailinglijst door te klikken op de link om u af te melden, die zich bevindt onderaan elke e-mail.  U 

ontvangt ook e-mailberichten van ABBYY met kritieke informatie met betrekking tot de werking van de 

ABBYY-Software (e-mails in verband met wachtwoorden, dienstmeldingen, enz.). 

5.4 Feedback.  U gaat ermee akkoord om ABBYY feedback te geven met betrekking tot het testen en 

gebruiken van ABBYY-Software (inclusief Evaluatieversies), inclusief foutrapportage, ideeën of 

suggesties of foutrapporten ("Feedback"), en verleent ABBYY een wereldwijde, eeuwigdurende, 

royaltyvrije licentie om al dergelijke Feedback te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om 

de Feedback te gebruiken, publiceren en verspreiden naar goeddunken van ABBYY.  ABBYY mag alle 

Feedback die U verstrekt in verband met Uw gebruik van de ABBYY-Software gebruiken als onderdeel 

van zijn bedrijfsactiviteiten en marketingmateriaal. U mag Feedback- en ABBYY-Software alleen 

gebruiken voor benchmarkingdoeleinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van ABBYY. 

6. Vrijwaring 

6.1 Vorderingen. Behoudens uitzonderingen van artikel 6.2, zal ABBYY U vrijwaren tegen definitieve 

gerechtelijke vonnissen of eventuele schikkingen voortvloeiende uit vorderingen van derden tegen U die 

stellen dat Uw gebruik van ABBYY-Software op grond van Uw Gebruiksrechten inbreuk maakt op een 

intellectueel-eigendomsrecht van derden (de "IP-vordering"), op voorwaarde dat U: (a) ABBYY 

onmiddellijk (indien praktisch mogelijk, maar niet later dan 7 dagen na ontvangst) schriftelijk op de hoogte 

stelt van de IP-vordering, en onmiddellijk (wanneer praktisch mogelijk, maar niet later dan 7 dagen na 

ontvangst van het verzoek van ABBYY) informatie en documenten verstrekt die redelijkerwijs vereist zijn 

voor de verdediging van de IP-vordering; (b) volledig meewerkt met ABBYY bij de verdediging van de 

IP-vordering en (c) ABBYYY de volledige controle geeft over verdediging, beroep en schikking. ABBYY is 

niet verplicht om U te vergoeden voor eventuele kosten die zijn gemaakt voordat ABBYY de kennisgeving 
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van de IP-vordering heeft ontvangen. Dit artikel 6.1 voorziet in Uw enige en exclusieve 

verhaalsmogelijkheid en de enige aansprakelijkheid van ABBYY voor eventuele IP-vorderingen tegen U. 

6.2 Uitsluitingen. ABBYY heeft geen vrijwaringsverplichting met betrekking tot IP-vorderingen op basis 

van of in verband met: (a) wijziging van ABBYY-Software door U of door derden; (b) naleving van 

specificaties of vereisten door U of door derden; (c) de duur van mogelijk gebruik van de 

ABBYY-Software, Uw potentiële inkomsten of diensten; (d) Uw combinatie, bediening of gebruik van 

ABBYY-Software met niet-ABBYY-producten of -bedrijfsprocessen; (e) Uw verzuim om ABBYY-Software 

te wijzigen of te vervangen zoals van tijd tot tijd door ABBYY wordt vereist; of (f) ABBYY-Software die als 

Evaluatieversie of gratis wordt verstrekt. 

7. Garanties en verklaringen 

7.1 Prestaties. Gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de eerste levering van de 

ABBYY-Software garandeert ABBYY dat de kernfuncties van de Software werken in alle wezenlijke 

opzichten zoals vermeld in de bijbehorende Documentatie en de Productspecifieke Voorwaarden.  Uw 

enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid en de enige aansprakelijkheid van ABBYY voor een inbreuk op 

de voorgaande garantie is dat, op voorwaarde dat U ABBYY schriftelijk op de hoogte stelt van het falen 

van de kernfuncties om te presteren zoals gegarandeerd binnen de garantieperiode, en op voorwaarde 

dat ABBYY in staat is om een dergelijke fout te repliceren, ABBYY zich zal inspannen om een dergelijke 

fout te corrigeren en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een patch of andere foutcorrectie te bieden.  In 

het geval dat ABBYY niet in staat is om binnen dertig (30) werkdagen na het repliceren van de storing 

een patch, foutcorrectie of workaround te leveren, zal ABBYY op Uw schriftelijke verzoek de betaalde 

vergoedingen voor de niet-conforme Software terugbetalen, samen met een deel naar rato van de voor 

dergelijke niet-conforme Software betaalde onderhoudskosten. 

7.2 Kwaadaardige code. ABBYY zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de 

ABBYY-Software te leveren vrij van enige code die is ontworpen of bedoeld om de normale werking van 

netwerken, systemen of ABBYY-Software uit te schakelen of te belemmeren of ongeoorloofde toegang 

daartoe te bieden, anders dan om toepasselijke licentiebeperkingen af te dwingen. 

7.3 Kwalificaties. Artikel 7.1 en 7.2 zijn niet van toepassing als de ABBYY-Software: (a) is gewijzigd, 

behalve door ABBYY; (b) is onderworpen aan een ongeval of nalatigheid, of installatie of gebruik niet in 

overeenstemming met deze EULA of Documentatie; (c) een Evaluatieversie is of anderszins gratis wordt 

verstrekt; (d) geen ABBYY-product is; of (e) niet is verstrekt door een Goedgekeurde Bron. Na Uw tijdige 

schriftelijke kennisgeving aan de Goedgekeurde Bron tijdens de garantieperiode van de inbreuk door 

ABBYY op dit artikel 7, is Uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid (tenzij anders vereist door de 

toepasselijke wetgeving), naar keuze van ABBYY om (i) de ABBYY-Software te repareren of te 

vervangen of (ii) de Abonnementskosten terug te betalen die zijn betaald over de periode van 

niet-conforme ABBYY-Software (de afgelopen 12 maanden voor de niet-conforme ABBYY-Software).  

Wanneer ABBYY een terugbetaling van de aan ABBYY betaalde licentiekosten biedt, moet U alle 

kopieën van de toepasselijke ABBYY-Software retourneren of vernietigen.  

7.4 Disclaimer.  BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DIT ARTIKEL 7, WIJST ABBYY 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING UITDRUKKELIJK ALLE 

GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, 

INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE, VOORWAARDE OF IMPLICIETE 

VOORWAARDE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, 

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, OF DAT DE ABBYY-SOFTWARE 

VEILIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN.  

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Beperking van schadevergoeding.  IN GEEN GEVA IS ABBYY OF ABBYY'S BESTUURDERS, 

FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN 

AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, 



PUNITIEVE OF VOORBEELDIGE SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN (INCLUSIEF, MAAR NIET 

BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN,  GEDERFDE BESPARINGEN EN/OF 

VERSPILDE UITGAVEN), ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP EEN VORDERING OF 

CONTRACTUELE HANDELING, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF 

ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT EEN INBREUK OF VERMEENDE INBREUK OP DEZE 

OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN ABBYY-SOFTWARE. 

8.2 Aansprakelijkheidsbeperking.  IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

ABBYY, VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE 

OVEREENKOMST, HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE VAN (A) DE TOTALE LICENTIEKOSTEN DIE 

DOOR LICENTIENEMER ONDER DEZE OVEREENKOMST VOOR DE SOFTWARE ZIJN BETAALD IN 

DE PERIODE VAN TWAALF (12) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM 

WAAROP DE VORDERING VOOR HET EERST IS ONTSTAAN OF (B) TIENDUIZEND AMERIKAANSE 

DOLLARS ($ 10.000,00), IN BEIDE GEVALLEN ZELFS ALS ABBYY OP DE HOOGTE IS GESTELD 

VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.   

8.3 Toepasselijkheid.  DE VOORGAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN DE 

AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS DE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN 

GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE HET 

FALEN VAN ENIG ESSENTIEEL DOEL DAARVAN. 

9. Beëindiging en opschorting 

9.1 Opschorting. ABBYY kan uw Gebruiksrechten onmiddellijk opschorten als U inbreuk maakt op artikel 

2.1, 3.1 of 11.7. 

9.2 Beëindiging. Als een partij wezenlijk inbreuk maakt op deze EULA en die inbreuk niet binnen 30 

dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de inbreuk verhelpt, kan de niet-schendende 

partij deze EULA om gegronde redenen beëindigen. ABBYY kan deze EULA onmiddellijk beëindigen als 

U inbreuk maakt op artikel 2.1, 3.1 of 11.7. Bij beëindiging van de EULA moet U stoppen met het gebruik 

van de ABBYY-Software en alle kopieën van ABBYY-Software en Vertrouwelijke Informatie onder uw 

controle vernietigen.  Bij beëindiging van deze EULA door ABBYY als gevolg van Uw wezenlijke inbreuk 

betaalt U ABBYY of de Goedgekeurde Bron alle onbetaalde kosten tot het einde van de dan geldende 

Abonnementsperiode. Als U ABBYY-Software blijft gebruiken of openen na beëindiging, kan ABBYY of 

de Goedgekeurde Bron U factureren en gaat U ermee akkoord te betalen voor dergelijk voortgezet 

gebruik. 

9.3 Overleving. Artikel 3 en 5 t/m 11 overleven de beëindiging van deze EULA. 

10. Auditrechten 

Tijdens de Abonnementsperiode en gedurende een periode van 3 jaar na beëindiging ervan, zult U 

redelijke stappen ondernemen om een volledige en nauwkeurige registratie bij te houden van Uw gebruik 

van de ABBYY-Software en, indien van toepassing, de feitelijke registratie van Volume-eenheden 

("Registraties") voor de maanden die het onderwerp van de audit zijn, voldoende om de naleving van 

deze EULA te verifiëren ("Audit van Registraties"). Na een redelijke voorafgaande kennisgeving, en niet 

meer dan eenmaal per periode van 12 maanden, zult U ABBYY en zijn auditors binnen 30 dagen na de 

kennisgeving van ABBYY op kosten van ABBYY toegang verlenen tot de Registraties en alle 

toepasselijke boeken, systemen (inclusief ABBYY-Software) en accounts tijdens Uw normale 

kantooruren. Als het auditproces onderbetaling van vergoedingen aan het licht brengt: (a) betaalt U 

dergelijke vergoedingen binnen 15 dagen na de datum van ABBYY's factuur voor het tekort; en (b) 

betaalt U ook de redelijke kosten van de audit als de vergoedingen die U als gevolg daarvan aan ABBYY 

verschuldigd bent, de bedragen die U voor Uw Gebruiksrechten hebt betaald met meer dan 5% 

overschrijden, en (c) betaalt U ook de redelijke kosten van de audit en een boete van tweemaal de 

Abonnementskosten die betrekking hebben op het gecontroleerde Abonnementsjaar, als de 



vergoedingen die U als gevolg daarvan aan ABBYY verschuldigd bent de bedragen die U voor Uw 

Gebruiksrechten hebt betaald met meer dan 10% overschrijden. 

11. Algemene bepalingen 

11.1 Derdenbegunstigden. Deze EULA verleent geen enkel recht of grond tot actie aan derden. 

11.2 Opdracht en onderaanneming. Behalve zoals hieronder uiteengezet, mag geen van beide partijen 

deze EULA geheel of gedeeltelijk toewijzen of vernieuwen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de andere partij. ABBYY kan (a) door U een kennisgeving te sturen op grond van artikel 

11.6, deze EULA geheel of gedeeltelijk toewijzen of noveren aan een aan ABBYY gelieerde 

onderneming, of anderszins als onderdeel van een verkoop of overdracht van een deel van zijn bedrijf; of 

(b) prestaties in verband met de ABBYY-Software uitbesteden aan derden, op voorwaarde dat een 

dergelijke uitbestedingsovereenkomst ABBYY niet ontheft van zijn verplichtingen onder deze EULA.  

11.3 Partnertransacties. Niettegenstaande andere bepalingen hier, als U ABBYY-Software van een 

Partner koopt zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door ABBYY, de voorwaarden van deze 

EULA van toepassing op Uw gebruik van die ABBYY-Software en prevaleren deze boven eventuele 

inconsistente bepalingen in Uw overeenkomst met de Partner. Alle geschillen tussen U en een dergelijke 

Partner, al dan niet met betrekking tot ABBYY-Software, enige informatie, gegevens of beschikbaarheid 

van ondersteuning, worden beslecht door en tussen U en een dergelijke Partner. ABBYY draagt geen 

verantwoordelijkheid voor het oplossen van dergelijke geschillen en is niet verplicht om op enigerlei wijze 

betrokken te zijn bij een dergelijk geschil.   

11.4 Wijzigingen in de EULA. ABBYY kan deze EULA of de componenten ervan wijzigen door deze 

EULA bij te werken. Wijzigingen in de EULA zijn van toepassing op de ABBYY-Software die in licentie is 

gegeven onder een of meer Offertes met leveringsdatum of verlenging na de datum van wijziging. 

11.5 Naleving van wetten. Elke partij zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op 

hun respectieve verplichtingen onder deze EULA. ABBYY kan de beschikbaarheid van de 

ABBYY-Software op een bepaalde locatie beperken of functies wijzigen of stopzetten om te voldoen aan 

toepasselijke wet- en regelgeving. 

11.6 Kennisgeving. Elke kennisgeving die door ABBYY aan U wordt verstrekt onder deze EULA, wordt 

geleverd via e-mail, post of plaatsing op https://www.abbyy.com/eula/notices/ (als dit laatste is toegestaan 

in Uw rechtsgebied). Kennisgevingen aan ABBYY moeten aan ABBYY worden gestuurd naar het adres 

dat wordt vermeld op onze website op https://www.abbyy.com/eula/notices/ voor kennisgevingen, tenzij 

deze EULA of een Offerte specifiek andere kennisgevingsmiddelen toestaat. 

11.7 Export. Een Abonnement voor ABBYY 's producten en diensten, ABBYY-Software (gezamenlijk de 

"ABBYY-Producten") kan worden aangeschaft (verkregen) in het Gebied en is onderworpen aan 

Sanctiewetgeving. U erkent en gaat akkoord met de toepasselijkheid en Uw naleving van die wetgeving 

en U zult geen ABBYY-Producten ontvangen, gebruiken, overdragen, exporteren of herexporteren naar 

Embargolanden of naar of door Aangewezen Onderdanen en/of op een manier die ertoe zou leiden dat 

ABBYY deze wetgeving schendt. U stemt er ook mee in om alle vereiste vergunningen of toelatingen te 

verkrijgen. U verklaart en garandeert dat het volgens de toepasselijke wetgeving niet verboden is om de 

ABBYY-Software te ontvangen. (i) Gebied betekent wereldwijd met uitsluiting van alle Embargolanden, 

inclusief maar niet beperkt tot: Syrië, Darfur (Soedan), Iran, Noord-Korea, Somalië, Jemen en Cuba; (ii) 

Embargolanden betekent landen of gebieden waarvoor de Verenigde Staten of een andere regering een 

embargo handhaaft of zal handhaven onder Sanctiewetgeving; (iii) Sanctiewetgeving betekent wet- en 

regelgeving van de Verenigde Naties, de Europese Unie (EU), Australië, het Verenigd Koninkrijk, de 

Verenigde Staten en andere internationale sanctiewet- en -regelgeving die van toepassing is op ABBYY 

en/of U; en (iv) Aangewezen Onderdanen betekent een onderdaan of inwoner van Embargolanden, of 

een persoon of entiteit op de lijst van Speciaal Aangewezen Onderdanen van het Amerikaanse ministerie 

van Financiën of de lijst van geweigerde personen of de entiteitenlijst van het Amerikaanse ministerie van 

Handel, of dergelijke soortgelijke lijsten van andere Amerikaanse autoriteiten of overheden die zijn 
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afgegeven onder Sanctiewetgeving. De lijst van Embargolanden en Aangewezen Onderdanen zijn 

onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.  

11.8 Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze EULA en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden 

uitsluitend beheerst door het toepasselijke recht waarnaar wordt verwezen op onze website op 

https://www.abbyy.com/eula/table/, op basis van de juridische entiteit ABBYY. U gaat deze EULA aan 

met en zonder rekening te houden met collisieregels of het verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. De rechtbanken 

die zich bevinden in de jurisdictie die is uiteengezet op onze website op 

https://www.abbyy.com/eula/table/ hebben exclusieve rechtsbevoegdheid voor het beslechten van 

geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de EULA of de vorming, interpretatie of handhaving 

ervan. Elke partij stemt hierbij in en onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van dergelijke 

rechtbanken. Ongeacht het onderstaande toepasselijke recht, kan ABBYY een voorlopige voorziening 

vorderen in elke rechtbank van de juiste jurisdictie met betrekking tot elke vermeende schending van de 

intellectuele-eigendomsrechten van ABBYY. 

11.9 Overmacht. Behoudens betalingsverplichtingen is geen van de partijen verantwoordelijk voor het 

niet nakomen van diens verplichtingen als gevolg van overmacht, dat wil zeggen omstandigheden buiten 

de redelijke controle van de betrokken partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, 

brand, overstroming, oorlog, overheidsoptreden, naleving van wet- of regelgeving. 

11.10 Overige bepalingen. Door nalating door een van beide partijen om enig recht onder deze EULA af 

te dwingen wordt geen afstand van dat recht gedaan. Als een deel van deze EULA niet afdwingbaar is, 

heeft dit geen invloed op andere voorwaarden. Deze EULA, samen met bijlagen en de Productspecifieke 

Voorwaarden, OO-Voorwaarden en Abonnementsvoorwaarden die een integraal onderdeel vormen van 

deze EULA, is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze 

EULA en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie, afspraken of overeenkomsten (schriftelijk 

dan wel mondeling).   ABBYY kan op sommige locaties vertalingen in lokale talen van deze EULA 

verzorgen. U gaat ermee akkoord dat deze vertalingen uitsluitend voor informatieve doeleinden worden 

verstrekt en dat als er sprake is van inconsistentie, de Engelse versie van deze EULA prevaleert.   

11.11 Volgorde van prevalentie. In geval van een conflict tussen de Offerte, EULA, Productspecifieke 

Voorwaarden, Abonnementsvoorwaarden en OO-Voorwaarden, prevaleren de documenten in de 

volgende volgorde: (1) de Offerte, (2) de Productspecifieke Voorwaarden, (3) de 

Abonnementsvoorwaarden, (4) de OO-Voorwaarden en (5) de EULA. 

 

BIJLAGE A. PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN 

 

Deze bijlage A bevat Productspecifieke Voorwaarden die van toepassing zijn op de ABBYY-Software die 

U verwerft. 

  

1. Aanvullende definities: 

"ABBYY Software", "Software" houdt in het ABBYY FineReader PDF 16 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, geassocieerde media (afbeeldingen, foto's, 
animaties, audio-onderdelen, video-onderdelen enz.), gedrukte materialen en andere 
softwareonderdelen. 
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"Activering" betekent het proces van het verifiëren dat Uw Serienummer geldig is en niet geactiveerd is 
op meer Computers dan toegestaan door de reikwijdte van Uw Licentie. De SOFTWARE kan Activering 
vereisen na installatie; indien Activering vereist is, zal de SOFTWARE niet werken of zal een beperkte 
periode werken en met beperkte functionaliteit, en zal stoppen te functioneren zonder verdere 
berichtgeving wanneer genoemde beperkte periode eindigt. 

"Licentie" betekent een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht om de ABBYY-Software te 

gebruiken gedurende de Abonnementsperiode of enige andere termijn die in een afzonderlijke 

overeenkomst tussen U en een Goedgekeurde Bron en/of in de Offerte is gespecificeerd in 

overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. 

"Serienummer" houdt in een unieke identificatie van Uw Licentie of set Licenties met gelijksoortige 
parameters.  

"OO-Diensten" betekent ondersteunings- en onderhoudsdiensten die aan U kunnen worden geleverd in 
overeenstemming met de OO-Voorwaarden. 

"Update" betekent elke herziening, verbetering, update, correctie of andere wijziging (zoals nieuwe of 
gewijzigde functionaliteiten of functies) van de Software of Documentatie die ABBYY algemeen 
beschikbaar stelt aan zijn klanten als onderdeel van OO-Diensten anders dan een Upgrade. 

"Upgrade" betekent elke navolgende algemeen beschikbare versie van de Software die de Software 
aanzienlijk wijzigt, een nieuw eerste cijfer draagt (bijv. van 15.0 naar 16.0) en nieuwe of gewijzigde 
functionaliteiten of functies toevoegt aan een bestaande Softwareversie, waarvoor mogelijk extra 
licentie-/servicekosten vereist zijn. 

"U" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de ABBYY-Software aanschaft of anderszins 
verwerft.   

2. Aanvullende gebruiksrechten en gebruiksbeperkingen 

2.1. Beperkingen van Uw gebruik van de Software en het bereik van de Licentie zijn mogelijk, 
maar niet uitsluitend: 

2.1.1. 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 
beperken, en is afhankelijk van het type van de door U aangeschafte Licentie. Het 
type van de door U verworven Licentie wordt gespecificeerd in een afzonderlijke 
overeenkomst tussen U en een Goedgekeurde Bron en/of in de Offerte. Na installatie 
van de Software kunt U het type van Uw Licentie zien in het Helpmenu van de 
Interface van de Software. 

2.1.1.1. Als het type van Uw Licentie "Licentie voor één gebruiker" / "Standalone" is en U 
een rechtspersoon bent, dan mag U de Software installeren en gebruiken op één 
computer, tenzij anders bepaald in de EULA, in een afzonderlijke overeenkomst 
met ABBYY of in de Offerte. Als het type van Uw Licentie is " Licentie voor één 
gebruiker" / "Stand-alone" en U bent een persoon, dan mag U de Software 
installeren en gebruiken op één desktop Computer en op één 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 beide Computers tegelijkertijd. Op enig 
moment mag U de Software ofwel rechtstreeks gebruiken op een Computer 
waarop deze geïnstalleerd is ofwel de Software op afstand gebruiken via een 
terminalaansluiting van een enkele Computerю 



2.1.1.2. 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 hebt op elk gegeven moment slechts vanaf één 
computer toegang tot één geïnstalleerd exemplaar van de Software, tenzij 
anders bepaald in de EULA, in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in 
de Offerte. 

2.1.1.3. Als het type van Uw licentie "Netwerklicentie" / "Gelijktijdig" is (de licentie kan 
worden aangeduid als "Gelijktijdig" of "Gelijktijdig voor Azure"), mag U de 
Software installeren op een willekeurig aantal computers die eigendom zijn van U 
en tegelijkertijd de software gebruiken op evenveel computers als het aantal 
licenties dat U hebt verworven, tenzij anders vermeld in de EULA, in een 
afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in de Offerte. 

2.1.1.4. Als het type van Uw licentie "Externe Gebruiker" is (de licentie kan worden 
aangeduid als "Externe Gebruiker" of "Externe Gebruiker voor Azure"), kunt u de 
Software gebruiken via een oplossing voor externe toegang of virtualisatie die u 
bezit, huurt of anderszins rechtmatig heeft verkregen en/of gebruikt 
("Oplossing"). U mag de Software installeren op een willekeurig aantal 
computers die dienen als servers/hosts voor de Oplossing. De geïnstalleerde 
Software kan worden gebruikt vanaf clientcomputers via externe toegang tot de 
Software door evenveel personen - genoemde gebruikers van de Oplossing - als 
het aantal Licenties dat U hebt verkregen, en U moet een Licentie verkrijgen voor 
elke gebruiker die de Software mag gebruiken, tenzij anders vermeld in de 
EULA, in een afzonderlijke overeenkomst met ABBYY of in de Offerte. Op elk 
gewenst moment kan elk individu de Software op afstand gebruiken vanaf 
slechts één computer. 

2.1.1.5. Als het type van Uw Licentie "Sitelicentie" is, gelden de volgende aanvullende 
voorwaarden: (i) De Software gaat vergezeld van een door ABBYY uitgegeven 
certificaat dat de toepasselijke Licentiegegevens vermeldt; (ii) U dient de 
Software vertrouwelijk te houden en elke overdracht van de Software door U is 
strikt verboden (voor uitsluitend de toepassing van dit artikel 2.1.1. 3 omvat 
"overdracht" onder andere het verlenen van toegang aan derden, het verlenen 
van toegang voor privégebruik door werknemers en het verkopen, verhuren, 
leasen of uitlenen van de Software); (iii) U zult een nauwkeurige administratie 
bijhouden van het aantal van Uw gebruikerscomputers waarop de Software 
wordt gebruikt, zult het aantal van Uw gebruikerscomputers jaarlijks rapporteren 
aan de Goedgekeurde Bron en zult, samen met Uw jaarlijkse rapportage, de 
toepasselijke licentievergoeding betalen (zoals kan worden bepaald in de 
Offerte) voor elke gebruikerscomputer, inclusief die boven het aantal dat vooraf 
is aangeschaft met Uw Licentie; en (iv) op redelijk voorafgaand schriftelijk 
verzoek kan ABBYY maximaal eenmaal per twaalf (12) maanden een 
inhoudelijke audit van Uw administratie uitvoeren, uitsluitend om het aantal 
gebruikerscomputers en de juistheid van de door U betaalde 
licentievergoedingen te verifiëren. Een dergelijke audit wordt uitgevoerd op 
kosten van ABBYY, tijdens uw normale werktijden en volgens de 
vertrouwelijkheidsvereisten. Indien uit de na de audit geverifieerde administratie 
blijkt dat er meer dan vijf (5) procent ontbreekt tussen de door U ingediende 
Softwarelicentievergoedingen en de verschuldigde licentievergoedingen, zult U, 
naast de betaling van het verschil in licentievergoedingen, ook de auditkosten 
van ABBYY vergoeden. 

2.1.2. 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 een pagina of andere volume eenheid en het 
aantal processor(en) kernen gebruikt voor het verwerken kan ook beperkt worden. 

2.2. 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 Aanvullende 
Activeringen aanvragen gedurende de gehele duur van de ondersteunings- en 
onderhoudsdiensten voor de versie van de Software die U heeft aangeschaft. Na afloop van 
de duur van de ondersteunings- en onderhoudsdiensten voor de aangeschafte (gekochte) 
Softwareversie zijn aanvullende activeringen mogelijk niet beschikbaar. 

2.3. Als U de Software in een virtuele omgeving implementeert of gebruikt, inclusief zonder 
beperking, met VMware, 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. 
Een en hetzelfde serienummer mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om gebruik van of 
toegang tot de Software in een virtuele omgeving toe te staan voor een aantal computers, 
Bevoegde Gebruikers of gelijktijdige Bevoegde Gebruikers dat groter is dan het aantal 
computers, Bevoegde Gebruikers of gelijktijdige Bevoegde Gebruikers waarvoor een licentie 
op de juiste manier is verkregen, noch mag de Software worden gebruikt om meer dan het 
totale aantal Volume-eenheden te verwerken dat door Uw licentie is toegestaan. 

2.4. 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. 

2.5. Op basis van artikelen 2.6 en 2.7 hieronder, mag u de gebruikersinterface van de Software, 
die bij de Software wordt geleverd niet omzeilen, of inwerken op de Software met 
automatiseringssoftware inclusief, maar niet beperkt tot, scripts, bots, of robotachtige 
procesautomatiseringssoftware tenzij u een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst bent 
aangegaan met ABBYY. 

2.6. Als Uw licentie van het type is dat is gedefinieerd in artikel 2.1.1.2 of 2.1.1.4 en wordt 
aangeduid als "Uitgebreide CLI-ondersteuning" in de Offerte, mag U de gebruikersinterface 
van de Software alleen omzeilen door gebruik te maken van de opdrachtregelinterface. 

2.7. Als Uw licentie van het type is dat is gedefinieerd in artikel 2.1.1.2 of 2.1.1.4 en wordt 
aangeduid als "voor RPA" in de Offerte, mag U communiceren met de Software door middel 
van Robotic Process Automation-software. 

2.8.  Upgrades. Als de Software wordt aangeduid als een "Upgrade" of aan U wordt geleverd als 
vervanging voor een van de vorige hoofdversies van ABBYY FineReader, kunnen 
beperkingen op Uw gebruik van de Software en de reikwijdte van Uw Licentie het volgende 
omvatten, maar niet beperkt tot: 

2.8.1. De software die de basis vormde voor Uw geschiktheid voor de Upgrade (Upgrade 
Basis Software) kan na upgrade alleen worden gebruikt op dezelfde Computer in 
overeenstemming met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor 
Eindgebruikers die bij de Upgrade Basis Software is geleverd, tenzij anders vermeld 
in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst voor Upgrade met ABBYY. 



2.8.1.1. Indien de Upgrade Basissoftware op abonnementsbasis is verkregen, kan deze 
na de upgrade slechts binnen een beperkte tijd worden gebruikt, te weten: tot het 
einde van de abonnementsperiode waarin de upgrade is uitgevoerd (Huidige 
Abonnementsperiode). U dient te stoppen met het gebruik van de 
upgradebasissoftware na het einde van de huidige abonnementsperiode, zelfs 
als u uw abonnement op de Software voor de volgende abonnementsperiode 
hebt verlengd. 

2.8.1.2. U erkent dat ABBYY te allen tijde kan stoppen met het leveren van technische 
ondersteuning en onderhoudsdiensten voor de Upgrade Basis Software, en dat 
daarom deze diensten voor u dan niet meer beschikbaar kunnen zijn, zelfs als u 
de Upgrade Basis Software blijft gebruiken. 

2.8.2. Het gebruik van de Upgradebasissoftware kan verboden zijn door een afzonderlijke 
schriftelijke overeenkomst met een Bevoegde Bron. 

2.8.3. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de OO-Voorwaarden, indien de 
Software samen met een eeuwigdurende Licentie is verkregen: (i) omvatten de aan 
U te leveren OO-diensten voor Uw Software niet de levering van Upgrades; en (ii) 
doet U hierbij afstand van alle vorderingen tegen ABBYY of een van zijn gelieerde 
ondernemingen voor het niet verstrekken van dergelijke Upgrades. Om twijfel te 
voorkomen, heeft dit artikel 2.8.3 geen invloed op de rechten van consumenten om 
een digitaal product in een huidige staat te houden, omdat met name aan 
consumenten geen Updates, inclusief beveiligingsupdates, worden geweigerd 
gedurende een redelijke periode die wordt beheerst door de respectieve wettelijke 
voorschriften. 

2.9. Behoudens het bepaalde in artikel 2.1.1.5 mag U deze Software slechts eenmalig 
permanent rechtstreeks overdragen aan een andere eindgebruiker. Als U een 
rechtspersoon bent, is voor een dergelijke overdracht schriftelijke toestemming van ABBYY 
vereist. 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. Geen andere rechten. ABBYY behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk 
hieronder aan U zijn verleend. 

 


