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KENNISGEVINGEN

Deze productdocumentatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze 
documentatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics for Imaging,  
Inc. (“EFI”) worden verveelvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden, 
behalve voorzover zulks uitdrukkelijk in de onderhavige bepalingen wordt toegestaan. De informatie in dit document 
kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en schept geen verplichtingen zijdens Electronics for Imaging, Inc.
Deze productdocumentatie wordt geleverd bij de software van EFI (“Software”) en bij eventuele andere producten 
van EFI die in deze documentatie worden beschreven. De software werd geleverd onder een licentie en mag 
uitsluitend worden gebruikt of gekopieerd conform de bepalingen van de onderstaande EFI-
softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. 

Patenten
Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de VS:
5,109,241, 5,150,454, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 
5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 
5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,729,665, 
5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,937,153, 5,940,186, 5,959,867, 
5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665, 
6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,209,010, 6,215,562, 
6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 
6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 
6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,337,746, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 
6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927, 
6,487,568, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 
6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,599,325, 6,606,165, 6,616,355, 6,618,157, 6,633,396, 6,636,326, 
6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,687,016, 6,707,563, 
6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943, 
6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477, 
6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299, 
6,992,792, 7,002,700, 7,023,570, 7,027,187, 7,027,655, 7,031,015, 7,046,391, 7,054,015, 7,058,231, 7,064,153, 
7,073,901, 7,081,969, 7,090,327, 7,093,046, 7,095,518, 7,095,528, 7,097,369, 7,099,027, 7,105,585, 7,116,444, 
7,177,045, 7,177,049, 7,177,472, 7,204,484, 7,206,082, 7,212,312, 7,229,225, 7,233,397, 7,233,409, 7,239,403, 
7,245,400, 7,248,752, 7,259,768, 7,259,893, 7,280,090, 7,296,157, 7,301,665, 7,301,667, 7,301,671, 7,302,095, 
7,302,103, 7,304,753, 7,307,761, 7,342,686, 7,343,438, 7,349,124, 7,365,105, 7,367,060, 7,367,559, 7,389,452, 
7,396,119, 7,396,864, 7,397,583, 7,397,961, 7,426,033, 7,431,436, 7,433,078, 7,453,596, 7,460,265, 7,460,721, 
7,461,377, 7,463,374, 7,466,441, 7,471,403, 7,480,070, 7,489,422, 7,495,812, 7,506,253, 7,522,311, 7,522,770, 
7,528,974, 7,532,347, 7,552,207, 7,552,923, 7,554,687, 7,562,957, 7,564,583, 7,574,545, 7,574,546, 7,579,388, 
7,587,336, 7,587,468, 7,598,964, 7,600,867, 7,630,106, 7,636,180, 7,648,293, RE36,947, RE38,732, D341,131, 
D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.

Handelsmerken
Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder 
Pro, DocStream, EDOX, het EFI-logo, Electronics for Imaging, Fabrivu, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven, het 
Fiery Driven-logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, 
PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, Ultravu en VUTEk zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, 
Inc. die zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en/of in bepaalde andere 
buitenlandse rechtsgebieden. BestColor is een handelsmerk van Electronics for Imaging GmbH dat is gedeponeerd 
bij het U.S. Patent and Trademark Office.
AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, het 
Fiery Prints-logo, FreeForm, Hagen, Logic, Pace, Printcafe, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, 
RIPChips, Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, UltraTex, UV Series 50, VisualCal en WebTools zijn 
handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Best, het Best-logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof 
en Screenproof zijn handelsmerken van Electronics for Imaging GmbH.
Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden 
hierbij gerespecteerd.
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Kennisgevingen van derden
APPLE, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS “APPLE”) VERLEENT MET BETREKKING TOT DE  
APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, 
DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE 
DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN 
GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN 
DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, 
GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN 
DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE 
UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE 
UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. 
IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL ZIJN DIRECTEUREN, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF 
VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE 
SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN SCHADE DOOR WINSTDERVING, 
BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE 
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN 
DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE 
SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS 
TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE 
TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE 
MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de 
oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip 
van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag 
van 50 Amerikaanse dollars. 
De PANTONE®-kleuren die worden weergegeven in de softwaretoepassing of in de documentatie komen mogelijk 
niet overeen met door PANTONE gedefinieerde standaarden. Raadpleeg actuele PANTONE-kleurenpublicaties 
voor nauwkeurige kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, 
Inc. © Pantone, Inc., 2001. Pantone, Inc. is de houder van het auteursrecht op de PANTONE-kleurgegevens en/of -
software. Certified PDF is een gedeponeerd handelsmerk van Enfocus, patent aangevraagd. PitStop Professional, 
PitStop Extreme, PitStop Server, Instant PDF, StatusCheck, CertifiedPDF.net, Instant Barcode en PDF Workflow 
Suite zijn productnamen van Enfocus. Enfocus-producten en het gebruik van Enfocus-producten vallen onder 
licentie van Markzware onder VS-patentnummer 5963641. Enfocus is een businessunit van EskoArtwork.
De Software kan meerdere componenten bevatten die zijn onderworpen aan verschillende licenties, waaronder de 
door EFI aangepaste versie van de binaire image van de Linux-kernel, bepaalde LGPL-bibliotheken, bepaalde andere 
opensourcebibliotheken en -hulpmiddelen, en software die is ontwikkeld door de Apache Software Foundation 
(www.apache.org). Door het gebruik van de Software of een van de geïntegreerde componenten, erkent u gebonden 
te zijn door de voorwaarden van de respectieve licenties. De respectieve copyrightmeldingen, erkenningen en licenties 
kunt u vinden op de homepage van Fiery WebTools. Ter herinnering: de term “Software”, zoals gebruikt in de EFI-
softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers, omvat geen opensourcesoftware die in het product is geïntegreerd, 
en de voorwaarden van de EFI-softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers zijn niet van toepassing op 
opensourcesoftware.

Voorgeschreven kennisgevingen en markeringen
DE VOLGENDE VOORGESCHREVEN KENNISGEVINGEN EN MARKERINGEN ZIJN VAN 
TOEPASSING ALS HET ONTVANGEN EFI-PRODUCT APPARATUUR BEVAT.

WAARSCHUWING: Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat 
waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd, het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken 
tenietdoen.
Raadpleeg de sticker over de klasseconformiteit op de achterzijde van uw Fiery (of bij ingebouwde systemen, 
de sticker op het afdrukapparaat) voor de juiste classificatie (A of B, zie onder) van dit product.

Conformiteit met FCC-klasse A
Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse A 
als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik van deze apparaten in een commerciële omgeving. Door dit 
apparaat wordt radiostraling gegenereerd en gebruikt die het radioverkeer ernstig kan verstoren wanneer het apparaat 
niet conform de instructiehandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt. Gebruik van het onderhavige apparaat in 
een woonomgeving zal waarschijnlijk storingen veroorzaken die door de gebruiker op eigen kosten moeten worden 
verholpen.
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Industry Canada Class A Notice
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe A de l’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met FCC-klasse B
Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B 
als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen 
schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden. Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het 
radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, 
schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen 
storing zal optreden.
Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld 
door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van 
de volgende manieren:
De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
De apparatuur aansluiten op een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
De verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.
Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermde kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. 
Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermde kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in 
de radio- en tv-ontvangst. Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd 
door de fabrikant kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

Industry Canada Class B Notice
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de Conformation Classe B de l’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten
Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken 
dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder 
bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de 
gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.
Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die 
Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter 
ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der 
Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber 
verantwortlich.
De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermde kabels. De gebruiker is 
zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.
Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden.  
Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

CE-markering (Verklaring van conformiteit)
Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 93/68/EEG, 2002/96/EG en 2006/66/EG. Deze verklaring is 
geldig voor het gebied van de Europese Unie.
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EFI-EINDGEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
PLEASE GELIEVE DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (“LICENTIEOVEREENKOMST”) 
ZORGVULDIG TE LEZEN. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS EEN JURIDISCHE 
OVEREENKOMST TUSSEN U EN ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. (“EFI”) MET BETREKKING 
TOT DE EFI-SOFTWARE (“SOFTWARE”). U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST 
DEZELFDE STATUS HEEFT ALS IEDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WAAROVER U HEBT 
ONDERHANDELD EN DIE U HEBT ONDERTEKEND. DOOR TIJDENS HET BEKIJKEN VAN EEN 
ELEKTRONISCHE VERSIE VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST TE KLIKKEN OM DEZE TE 
AANVAARDEN OF DOOR HET INSTALLEREN, HET KOPIËREN OF OP EEN ANDERE MANIER 
GEBRUIK MAKEN VAN DEZE SOFTWARE, STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN EN 
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS AFDWINGBAAR 
JEGENS U EN ELKE RECHTSPERSOON (BIJV. SYSTEEMBEHEERDER, CONSULTANT OF 
CONTRACTANT) DIE DE SOFTWARE UIT UW NAAM INSTALLEERT OF GEBRUIKT. INDIEN U 
NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN, 
TE KOPIËREN OF OP WELKE MANIER DAN OOK TE GEBRUIKEN EN RETOURNEERT U DE 
SOFTWARE NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP VOOR VOLLEDIGE TERUGBETALING 
OVEREENKOMSTIG HET DESBETREFFENDE TERUGBETALINGSBELEID. 
MEDEDELING AAN PARTIJEN DIE OPTREDEN ALS AGENT VAN EEN EINDGEBRUIKER OF NIET 
VAN PLAN ZIJN OM EINDGEBRUIKER TE WORDEN VAN DE SOFTWARE: ALS U KLIKT OM EEN 
ELEKTRONISCHE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN OF OM DE SOFTWARE 
TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF OP WELKE ANDERE MANIER DAN OOK TE GEBRUIKEN ALS 
EEN AGENT VAN DE UITEINDELIJKE LICENTIENEMER, DAN WORDT U GEACHT DE GEBRUIKER 
VAN DE SOFTWARE TE ZIJN MET ALS GEVOLG DAT U INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN 
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST TENZIJ U (I) DE TASTBARE MEDIA VERGEZELD VAN 
DE SOFTWARE EN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST AAN DE LICENTIENEMER OVERLEGT 
VOORDAT U DE LICENTIENEMER TOEGANG TOT DE SOFWARE VERSCHAFT EN (II) ALLE 
KOPIËEN VAN DEZE SOFTWARE DIE U IN UW BEZIT HEBT, VERWIJDERT EN VERNIETIG.

Licentie
EFI verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken uitsluitend in overeenstemming met 
de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, enkel zoals gespecificeerd in de EFI-productdocumentatie en enkel 
met de product(en) zoals die gespecificeerd zijn in de EFI-productdocumentatie (“Product(en)”). Bepaald materiaal 
van derden, dat bij de Software wordt geleverd, kan onderworpen zijn aan andere voorwaarden. Deze kunnen 
doorgaans teruggevonden worden in een aparte licentieovereenkomst of in een “LeesMij“-bestand, die bij het 
materiaal van derden is gevoegd. 
Met de term “Software”, zoals gebruikt in deze Licentieovereenkomst, wordt bedoeld de EFI-software (inclusief 
software aangeleverd door derden), alle documentatie, downloads, onlinematerialen, reparaties van bugs, patches, 
releases, versienotities, updates, upgrades, technisch ondersteunend materiaal en informatie met betrekking tot de 
EFI-software. De voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zullen van toepassing zijn op alle bovengenoemde 
objecten en tevens uw gebruik regelen; EFI kan echter andere geschreven voorwaarden van toepassing verklaren 
wanneer er een update, release of een upgrade plaatsvindt.
De Software is in licentie uitgegeven en niet verkocht. U mag de Software slechts gebruiken voor de doeleinden zoals 
beschreven in de EFI-productdocumentatie. U mag de Software niet verhuren, leasen, in sublicentie uitgeven, 
uitlenen of op een andere manier distribueren, of de Software gebruiken in timesharing, via een servicebureau of een 
soortgelijke overeenkomst.
Het is niet toegestaan om kopieën te maken, kopieën gemaakt te hebben of toestemming te geven voor het maken 
van kopieën van de Software of delen hiervan, behalve één (1) reserve of archiefkopie, en alleen voor doeleinden die 
zijn opgenomen in deze Licentieovereenkomst; onder de voorwaarde evenwel dat u geen kopieën maakt, hebt 
gemaakt of toestemming hebt gegeven om kopieën te maken van de Software of delen hiervan die zich bevinden op 
enig deel van het besturingssysteem of de hardware van een product. Kopieën van de Software waarvoor u conform 
deze Overeenkomst toestemming hebt om deze te maken, moeten dezelfde (auteurs)rechten en eigendomsnotificaties 
bevatten als in of op de oorspronkelijke Software. 
EFI kan incidenteel het aantal kopieën en installaties van de Software, welke u in gebruik hebt, controleren. Elk van 
dit soort controles zal tijdens normale kantooruren worden uitgevoerd, en op een zodanige manier gedaan worden 
dat het niet uw normale bedrijfsactiviteiten onredelijk zal hinderen. Mocht het voorkomen dat tijdens de controle 
een onvolledige betaling aan het licht komt, dan moet u meteen de betaling voldoen aan EFI, conform de  
EFI-prijslijst geldend op het moment van de controle. U stemt ermee in de Software niet te lokaliseren, te vertalen, 
te disassembleren, te decompileren, te decoderen, daarop reverse engineering toe te passen, te splitsen, opnieuw te 
verpakken, de broncode te vinden, aan te passen, afgeleide werken te creëren, of op welke andere manier dan ook enig 
deel van de Software te veranderen.
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Op gelijke wijze als geldt tussen u en EFI, neemt u alle risico en iedere aansprakelijkheid op zich voor schade die 
voortvloeit uit uw gebruik van de Software op een wijze die inbreuk maakt (of inhoud produceert die inbreuk maakt) 
op enige wet of rechten van anderen, inclusief en zonder beperking, wetten die betrekking hebben op schending van 
auteursrecht of schending van privacy.

Intellectuele eigendomsrechten
U erkent en gaat akkoord met het feit dat alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten 
in en met betrekking tot de Software, van alle EFI-Producten en alle kopieën, modificaties, en afgeleide werken 
ervan, alleen gehouden zijn en zullen blijven door (en waar het zaken betreft: in eigendom toebehoren en zullen 
blijven aan) EFI en haar leveranciers. Afgezien van de uitdrukkelijke beperkte licentie toegekend in deze 
Licentieovereenkomst, wordt u geen enkel recht of licentie toegekend. U ontvangt geen rechten of licentie over 
patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelskenmerken (gedeponeerd of niet), of andere intellectuele 
eigendom. U stemt ermee in geen enkel EFI-handelsmerk of  handelsnaam, en geen enkel sterk gelijkend merk, URL, 
internetdomeinnaam of symbool aan te nemen, te deponeren, of te trachten te deponeren als uw eigen naam of de 
naam van met u verbonden personen of producten, en u stemt ermee in dat u geen enkele actie zult ondernemen 
die de handelsmerkrechten van EFI of haar leveranciers schaadt of verzwakt.

Uitgesloten licentie
Behoudens enige bepaling die het tegendeel bepaalt, is het u niet toegestaan (en u stemt daarmee in) de Software te 
integreren of te gebruiken op enige wijze waardoor de Software geheel of gedeeltelijk deel gaat uitmaken van een 
Uitgesloten licentie. Een “Uitgesloten licentie” is een licentie die voor gebruik, aanpassing en/of distributie van de 
daaronder vallende software behoeft dat deze software of andere software die is gecombineerd en/of gedistribueerd 
met deze software (i) wordt ontsloten of gedistribueerd in broncodeformaat; (ii) in licentie wordt uitgegeven met 
het doel afgeleide werken te maken; of (iii) kosteloos opnieuw kan worden gedistribueerd.

Updates
Wanneer de Software een upgrade of update is van een eerdere versie van de Software, dient u in het bezit te zijn 
van een geldige licentie van de eerdere versie, om op die manier een bepaalde update en upgrade te gebruiken. 
Alle upgrades en updates worden u verschaft op basis van licentiewissel. U gaat ermee akkoord dat u door het gebruik 
van een upgrade of update op vrijwillige basis uw recht prijsgeeft om een eerdere versie van de Software te gebruiken. 
Bij wijze van uitzondering mag u doorgaan met het gebruik van een eerdere versie van de Software nadat u de 
upgrade of update hebt gebruikt, maar uitsluitend om u te helpen bij de overgang naar de upgrade of update en 
mits de upgrade of update op dezelfde computer worden geïnstalleerd. Upgrades en updates worden mogelijk door 
EFI onderworpen aan aanvullende of andere voorwaarden.

Vertrouwelijkheid
De Software, inclusief haar structuur, organisatie en code, vertegenwoordigt waardevolle handelsgeheimen en 
vertrouwelijke eigendomsinformatie van EFI en haar leveranciers; u mag de Software niet distribueren of 
bekendmaken. U mag echter al uw rechten onder deze Licentieovereenkomst permanent overdragen aan een andere 
persoon (waaronder ook een rechtspersoon), onder de voorwaarden dat: (1) een zodanige overdracht is toegestaan 
onder alle van toepassing zijnde exportwetten en bepalingen, inclusief de wetten en bepalingen van de Verenigde 
Staten van Amerika, waaronder de United States Export Administration Regulations; (2) u de gehele Software 
overdraagt aan de persoon of rechtspersoon (inclusief alle kopieën, updates, upgrades, media, uitgeprinte 
documentatie en deze Licentieovereenkomst); (3) u geen kopieën van de Software, waaronder reservekopieën, 
archiefkopieën of andere kopieën, op welke wijze dan ook opgeslagen, bewaart; en (4) dat de ontvanger akkoord 
gaat met alle voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

Beëindiging
Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of bekendmaking van de Software, of enige inbreuk op deze 
Licentieovereenkomst, resulteert in een automatische beëindiging van deze licentie en zal tot gevolg hebben dat EFI 
andere wettelijke middelen ter beschikking komen. In het geval van beëindiging moet u alle kopieën van de Software 
vernietigen alsook alle componenten hiervan. Alle bepalingen van deze Licentieovereenkomst die gerelateerd zijn aan 
vertrouwelijkheid van de Software, beperkingen van garantie, beperkingen van aansprakelijkheid, van 
herstelverplichtingen en van schadevergoeding in welke vorm dan ook, overheidswetgeving, jurisdictie, rechtsgebied, 
EFI's intellectuele eigendomsrecht en Adobe Software zullen bij iedere beëindiging van deze licentie gehandhaafd 
blijven.
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Beperkte garantie en uitsluiting van aansprakelijkheid
EFI garandeert dat de Software, indien gebruikt als beschreven in de EFI-productdocumentatie, zal functioneren in 
overeenstemming met de EFI-productdocumentatie gedurende een periode van negentig (90) dagen, vanaf de dag 
van ontvangst, wanneer deze wordt gebruikt op het aanbevolen besturingssysteem, platform en hardwareconfiguratie. 
Ieder beroep onder de garantie of op enig gebrek in de Software dient, met bewijs van aankoop, binnen deze termijn 
van negentig dagen te worden gedaan. EFI geeft geen garantie of verklaring dat de Software aan uw specifieke 
vereisten zal voldoen, dat de besturing van de Software ononderbroken zal zijn, beveiligd zal zijn, foutenbestendig zal 
zijn of vrij van fouten zal zijn of dat alle defecten in de Software gecorrigeerd zullen worden. EFI geeft geen garantie, 
impliciet of anderszins, met betrekking tot de prestatie of betrouwbaarheid van welke andere Producten of diensten 
dan ook, of welke producten (zowel software als hardware) of diensten van derden dan ook.
DE INSTALLATIE VAN ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN, ANDERS DAN GEAUTORISEERD 
DOOR EFI, MAAKT DE GARANTIE NIETIG. GEBRUIK, AANPASSING, EN/OF REPARATIE VAN DE 
SOFTWARE OF VAN EEN EFI-PRODUCT ANDERS DAN GEAUTORISEERD DOOR EFI MAAKT 
DE GARANTIE NIETIG. VOORTS IS DEZE BEPERKTE GARANTIE NIETIG WANNEER ER ZICH 
EEN PROBLEEM VOORDOET MET DE SOFTWARE DAT WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN 
ONGELUK, MISBRUIK, FOUTIEF GEBRUIK, ABNORMAAL GEBRUIK, VIRUS, WORM, OF EEN 
VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEID. VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE 
BEPALINGEN ZICH DAAR NIET TEGEN VERZETTEN, SLUIT EFI, BEHOUDENS DE 
UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN (“BEPERKTE 
GARANTIE“), IEDERE AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING UIT TEN AANZIEN VAN DE 
SOFTWARE, ALLE PRODUCTEN EN/OF ALLE DIENSTEN, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, 
WETTELIJK OF IN ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF WELKE ANDERE 
VERKLARING DAN OOK. BEHOUDENS VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE 
BEPALINGEN ZICH DAAR TEGEN VERZETTEN, WIJZEN EFI EN HAAR LEVERANCIERS IEDERE 
GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN DE HAND, INCLUSIEF DIE VAN 
VEILIGHEID, VERHANDELBAARHEID, TOEPASBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-
AANTASTING VAN RECHTEN VAN DERDEN. ER WORDT GEEN GARANTIE OF VRIJWARING 
GEGEVEN DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF WELK PRODUCT DAN OOK 
ONONDERBROKEN, FOUTENBESTENDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VOOR ZOVER 
TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE BEPALINGEN ZICH DAAR NIET TEGEN VERZETTEN, 
ZAL UW ENIGE RECHT EN DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEIDVAN EFI EN HAAR LEVERANCIERS, 
GERELATEERD AAN ALLE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN/OF VAN TOEPASSING 
ZIJNDE GARANTIES, BEPERKT ZIJN TOT (TER KEUZE VAN EFI): (1) REPARATIE OF VERVANGING 
VAN DE SOFTWARE DIE NIET VOLDOET AAN DE BEPERKTE GARANTIE; OF (2) TERUGBETALING 
VAN DE BETAALDE PRIJS VOOR DE SOFTWARE DIE NIET VOLDOET AAN DE BEPERKTE 
GARANTIE. BEHOUDENS HET VOORGAANDE ZULLEN EFI EN HAAR LEVERANCIERS NIET 
ZORGEN VOOR EEN TERUGBETALING, GEEN GOEDEREN RETOUR NEMEN, DE GOEDEREN 
NIET OMRUILEN EN DE GOEDEREN NIET VERVANGEN.

Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE BEPALINGEN ZICH DAAR NIET TEGEN 
VERZETTEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN EFI EN HAAR 
LEVERANCIERS VOOR ALLE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SOFTWARE, PRODUCTEN, 
DIENSTEN EN/OF IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ONGEACHT DE AARD VAN DE ACTIE 
(HETZIJ KRACHTENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, 
OF OP EEN ANDERE WIJZE), BEPERKT ZAL BLIJVEN TOT DE HOOGTE VAN HET BEDRAG DAT 
U (ZO AL) HEBT BETAALD VOOR DE EFI-SOFTWARE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT EEN 
DERGELIJK BEDRAG VOLDOENDE IS OM TE VOLDOEN AAN HET UITEINDELIJKE DOEL VAN 
DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN DAT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EEN EERLIJKE 
EN REDELIJKE SCHATTING IS VAN ELK VERLIES EN BESCHADIGING DIE ZICH ZOU KUNNEN 
VOORDOEN IN HET GEVAL VAN IEDERE ONRECHTMATIGE DAAD OF OMISSIE DOOR EFI EN/OF 
HAAR LEVERANCIERS. BEHOUDENS VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE 
BEPALINGEN ZICH DAAR TEGEN VERZETTEN, ZULLEN EFI EN HAAR LEVERANCIERS IN GEEN 
GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BEMIDDELINGSKOSTEN VAN VERVANGENDE SOFTWARE, 
PRODUCTEN OF DIENSTEN, VERLOREN INKOMSTEN OF GEGEVENS, CLAIMS VAN DERDEN, OF 
VOOR ENIGE SPECIALE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SCHADE ONTSTAAN DOORDAT OP DE 
SOFTWARE WORDT VERTROUWD, VERVOLGSCHADE, IMMATERIËLE SCHADE, INCIDENTELE 
SCHADE, IEDERE ANDERE VORM VAN SCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT 
EN OP IEDERE GROND VAN AANSPRAKELIJKHEID, GERELATEERD TOT IEDERE SOFTWARE, 
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PRODUCT, DIENSTEN EN/OF DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. DEZE BEPERKING ZAL VAN 
TOEPASSING ZIJN ZELFS ALS EFI EN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT 
VAN DERGELIJKE SCHADE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PRIJS VAN DE EFI-SOFTWARE 
DE HOOGTE VAN HET RISICO JUIST WEERGEEFT. U STEMT ERMEE IN EN ERKENT DAT 
DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN DE DISCLAIMERS EEN 
ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VORMEN, ZONDER WELKE EFI 
U DEZE SOFTWARE NIET IN LICENTIE ZOU HEBBEN GEGEVEN. VANWEGE HET FEIT DAT IN 
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE OF ALLE UITSLUTINGEN EN/OF BEPERKINGEN VAN 
AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST NIET TOESTAAN, KAN HET MOGELIJK ZIJN 
DAT SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Exportbeperkingen
De Software en EFI-Producten zijn onderhevig aan exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten van 
Amerika, waaronder de United States Export Administration Regulations. De in dit document bedoelde licentie 
wordt u verleend onder de voorwaarde dat u voldoet aan alle toepasselijke exportwetgeving en -bepalingen, inclusief 
de exportwetgeving en -bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika. U verklaart en stemt in met het feit dat u 
de Software of ieder ander EFI-Product of een deel hiervan niet zult gebruiken, openbaren, distribueren, overdragen, 
exporteren of herexporteren, op enige manier die in strijd komt met enige van toepassing zijnde exportwet of -
bepaling, inclusief de exportwetgeving en -bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika. U verklaart en 
garandeert bovendien dat wanneer de Software wordt geïdentificeerd als een gecontroleerd exportartikel waarop de 
exportwetgeving en  bepalingen van toepassing zijn, garandeert u dat u geen ingezetene of anderszins inwoner bent 
van een natie onder embargo of met andere beperkingen en dat het u onder dergelijke wetgeving en bepalingen, niet 
op enige andere wijze verboden is de Software te ontvangen.

Toestemming gegevensgebruik
U stemt ermee in dat EFI technische informatie mag verzamelen en gebruiken die op enige manier is verkregen 
in het kader van productondersteuning die is verbonden met de Software zolang deze informatie niet gerelateerd 
kan worden aan een natuurlijke persoon. Behoudens het op dat moment geldende privacybeleid en toepasselijke 
wetgeving en  bepalingen is het EFI toegestaan: (i) deze informatie te gebruiken om haar producten te verbeteren of 
om afgestemde diensten of technologieën aan u te leveren; (ii) deze informatie door te geven aan haar afdelingen, 
agenten en partners; en (iii) deze informatie door te geven aan de Verenigde Staten en/of enig ander land waar EFI 
en aan haar gelieerde partijen, agenten en partners faciliteiten hebben.

Adobe Software
De Software kan de volgende materialen van Adobe Systems Incorporated (“Adobe”) bevatten: (a) software die deel 
uitmaakt van het printsysteem, inclusief PostScript®-software, lettertypenprogramma's (digitaal gecodeerde, door 
machine leesbare contourgegegevens, gecodeerd in een speciaal formaat en die in versleutelde vorm gebruikt worden 
om verschillende lettertypen weer te geven) en andere Adobe-software (tezamen “Print Software”) en (b) andere 
software die gebruikt wordt op een computersysteem voor gebruik in combinatie met de Print Software (“Host 
Software”).
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de materialen die verschaft worden door Adobe:
1. Print Software. U mag de Print Software gebruiken (alleen in object code formaat) (i) met een enkel 
uitvoerapparaat dat een ingesloten controller bevat; of (ii) voor Print Software die op een hostcomputer is 
geïnstalleerd, tot het officiële aantal geautoriseerde centrale verwerkingseenheden (“CPU's”) waarvoor u een licentie 
hebt voor imaging naar het uitvoerapparaat (of -apparaten) met licentie, enkel en alleen voor uw eigen interne 
zakelijke doeleinden. Het is u zonder toestemming van EFI niet toegestaan om de naam te veranderen van 
stuurprogrammabestanden dan wel -pictogrammen. Het is u toegestaan om lettertypenprogramma's met Romeinse 
tekens en Adobe Type Manager® te gebruiken om gewichten, stijlen, versies van letters, cijfers, tekens en symbolen 
na te maken, op maximaal vijf (5) computers die de Print Software gebruiken.
2. Host Software. Het is u toegestaan de Host Software op een enkele locatie op een vaste schijf of ander 
opslagapparaat te installeren, op één computer of op het aantal geautoriseerde computers waarvoor u een licentie 
hebt (“Toegestane Aantal Computers”), en, mits de Host Software geconfigureerd is voor netwerkgebruik, de 
Host Software te installeren en te gebruiken op een enkele bestandsserver voor gebruik op een lokaal netwerk voor 
één (maar niet beide) van de volgende doeleinden: (i) permanente installatie op een vaste schijf of een ander 
opslagapparaat op het Toegestane Aantal Computers; of (ii) het gebruik van de Host Software in een dergelijk 
netwerk mits het gebruik van de Host Software niet het Toegestane Aantal Computers overschrijdt. Het is u 
toegestaan één reservekopie te maken van de Host Software (deze mag niet worden geïnstalleerd of gebruikt).
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U wordt bij deze medegedeeld dat Adobe Systems Incorporated, een in Delaware gevestigde onderneming, gevestigd 
aan 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 (“Adobe”) een derde begunstigde is met betrekking tot deze 
Licentieovereenkomst in zoverre dat deze Licentieovereenkomst bepalingen bevat die gerelateerd zijn aan uw gebruik 
van alle software, lettertypenprogramma's, lettertypen en/of handelsmerken waarvoor een licentie is afgegeven door 
of die beschikbaar zijn gesteld door Adobe. Dergelijke bepalingen zijn uitsluitend gemaakt ten gunste van Adobe 
en zijn afdwingbaar door Adobe naast EFI. ADOBE HEEFT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID NAAR 
U VOOR ENIGE ADOBE-SOFTWARE OF -TECHNOLOGIE DIE DEEL UITMAAKT VAN DE HIERBIJ 
VERLEENDE LICENTIE.

Rechten beperkt door de regering van de Verenigde Staten van Amerika
Rechten beperkt door de regering van de Verenigde Staten van Amerika Gebruik, duplicatie of openbaarmaking van 
de Software door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan beperkingen zoals vermeld in FAR 12.212 of 
DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 en, voor zover dat onder federale wetten van de Verenigde Staten is vereist, de 
minimumbeperkte rechten zoals vermeld in FAR 52.227-14, Restricted Rights Notice (June 1987) Alternate 
III(g)(3) (June 1987) of FAR 52.227-19 (June 1987). Voor zover enige technische gegevens beschikbaar worden 
gesteld ingevolge de Overeenkomst, zijn dergelijke gegevens beschermd door FAR 12.211 en DFARS 227.7102-2 en 
voor zover expliciet vereist door de regering van de Verenigde Staten, is het onderhevig aan beperkte rechten zoals 
vermeld in DFARS 252.227.7015 (November 1995) en DFARS 252.227-7037 (September 1999). In het geval dat 
enige van de hierboven genoemde bepalingen worden veranderd of vervangen, zal de daarop volgende gelijkwaardige 
bepaling van toepassing zijn. De naam van de Contractant is Electronics for Imaging, Inc.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechten en verplichtingen van partijen in verband met deze Licentieovereenkomst zullen ten aanzien van alle 
aspecten uitsluitend worden beheerst door het recht van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika voor zover 
toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen zich niet tegen deze rechtskeuze verzetten. De toepasselijkheid van 
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens 
Koopverdrag) en andere vergelijkbare verdragen is uitgesloten. Voor alle geschillen in verband met de Software, 
Producten, Diensten en/of deze Licentieovereenkomst, onderwerpt u zich aan de exclusieve bevoegdheid van de 
staatsrechtbanken in San Mateo County, Californië, Verenigde Staten van Amerika, en het federale gerechtshof 
voor het Northern District van Californië, Verenigde Staten van Amerika, behoudens voor zover toepasselijke 
dwingendrechtelijke bepalingen zich in een concreet geval tegen deze exclusieve forumkeuze zouden verzetten. 

Algemeen
Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen ons en vervangt elke andere mededeling of publicatie met 
betrekking tot de Sofware, de Producten, de Diensten en elk ander onderwerp genoemd in deze 
Licentieovereenkomst. Als een bepaling van deze Licentieovereenkomst ongeldig wordt verklaard dan zal deze 
zodanig worden aangepast dat deze uitvoerbaar wordt en zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de andere 
bepalingen van deze Licentieovereenkomst. 
EFI is een gedeponeerd handelsmerk van Electronics for Imaging, Inc. gedeponeerd in de U.S. Patent and Trademark 
Office en/of andere buitenlandse gebieden. 
Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI op  www.efi.com.
Electronics for Imaging, Inc. 
303 Velocity Way 
Foster City, CA 94404 
USA
Copyright © 2004-2010 Electronics For Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Bestelnummer: 45091187 
8 januari 2010

http://www.efi.com 
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