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LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") GOED DOOR.  ALS U 
DE SOFTWARE ("SOFTWARE") BIJ DEZE OVEREENKOMST DOWNLOADT, INSTALLEERT, 
ACTIVEERT, KOPIEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS IN ONTVANGST NEEMT, STEMT U ERMEE 
IN JURIDISCH GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN, DIE OOK VAN 
TOEPASSING ZIJN OP UPGRADES, UPDATES, AANVULLINGEN EN INVOEGTOEPASSINGEN VAN 
XEROX VOOR DE SOFTWARE, TENZIJ ZE WORDEN GELEVERD ONDER ANDERE 
VOORWAARDEN.  GEBRUIK DE SOFTWARE NIET ALS U DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NIET 
ACCEPTEERT. 
   
WANNEER GEBRUIKT IN DEZE OVEREENKOMST, BETEKENT "XEROX" XEROX CORPORATION, 
DIENS DOCHTERMAATSCHAPPIJ OF DIENS GELIEERDE ONDERNEMING WAARVAN U (OF HET 
DOOR XEROX GEAUTORISEERDE KANAAL DAT AAN U HEEFT GELEVERD) DE SOFTWARE HEBT 
VERKREGEN.  "DOOR XEROX GEAUTORISEERD KANAAL" BETEKENT EEN ONAFHANKELIJKE 
DERDE PARTIJ WAARMEE XEROX EEN OVEREENKOMST HEEFT GESLOTEN OM DE SOFTWARE 
TE PROMOTEN, OP DE MARKT TE BRENGEN OF TE DISTRIBUEREN.  "U" BETEKENT DE 
PERSOON OF WETTELIJKE ENTITEIT DIE DE SOFTWARE HEEFT AANGESCHAFT.   
 
1. VERLENING VAN LICENTIE 

Zolang u zich houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Xerox u een niet-
exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken op één apparaat tegelijkertijd en 
om één kopie van de Sofware te maken als back-up.  Uw back-upkopie van de Software moet alle 
informatie over vertrouwelijke en bedrijfseigen gegevens, patenten, copyrights en/of handelsmerken 
bevatten die ook op het origineel wordt vermeld.  Het eigendomsrecht op de Software (inclusief uw 
back-upkopie) rust te allen tijde volledig bij Xerox en/of diens licentiegevers.  U hebt geen andere 
rechten op de Software.  U mag niet: (i) de Software wijzigen of hiervan afgeleide werken maken; (ii) 
de Software disassembleren, decompileren of aan reverse-engineering onderwerpen, tenzij voor 
zover vereist is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk ontwikkelde software te realiseren 
zoals wettelijk nadrukkelijk is toegestaan; (iii) de Software verkopen, verhuren, distribueren, uitlenen 
of in sublicentie verstrekken; (iv) benchmarkresultaten voor de Software publiceren; of (v) de 
Software openbaar maken of hiertoe toegang verlenen aan derden.   

 
2. GARANTIE EN DISCLAIMER 

(a) Gedurende negentig (90) dagen na de datum waarop de Software voor het eerst in licentie aan u 
is verstrekt, functioneert de Software wezenlijk zoals is beschreven in de toepasselijke 
documentatie zolang de Software wordt gebruikt in een geschikte omgeving zoals is beschreven 
in de documentatie.  Xerox garandeert niet dat de Software vrij van fouten is of ononderbroken 
werkt. 

(b) Als de Software gedurende de garantieperiode niet voldoet aan de bovenstaande garantie, moet 
u Xerox vóór het einde van de garantieperiode hiervan op de hoogte stellen. Xerox zal dan naar 
eigen inzicht de Software vervangen of de door u betaalde licentiekosten voor de Software 
volledig restitueren, hetgeen tevens uw enige mogelijkheid tot verhaal is.  In het geval van 
restitutie verklaart u aan Xerox dat u de Software hebt verwijderd en zowel de originele software 
als uw enige back-upkopie hebt gewist of vernietigd. 

(c) VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, DOEN XEROX EN DIENS LICENTIEGEVERS 
AFSTAND VAN ALLE OVERIGE EXPLICIETE EN STILZWIJGENDE GARANTIES (EN HUN 
EQUIVALENTEN UIT HOOFDE VAN DE RESPECTIEVE TOEPASSELIJKE WETGEVING), 
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIE TEN AANZIEN 
VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER 
EN, NA DE VOORNOEMDE GARANTIEPERIODE, ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIE TEN 
AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID OF VOLDOENDE KWALITEIT. DE SOFTWARE KAN 
COMPUTERCODE BEVATTEN (OF WORDEN GEWIJZIGD OM DEZE TE BEVATTEN) 
WAARMEE DE JUISTE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN DE SOFTWARE EN/OF HET 
APPARAAT WAAROP DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD, AUTOMATISCH WORDT 
UITGESCHAKELD.  DERGELIJKE CODE VOOR UITSCHAKELING KAN WORDEN 
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GEACTIVEERD (A) ALS XEROX DE TOEGANG TOT DE SOFTWARE EN/OF HET SYSTEEM 
WORDT GEWEIGERD ZOALS IS BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, (B) U EEN 
VOORWAARDE VAN DEZE OVEREENKOMST OVERTREEDT OF (C) DEZE LICENTIE 
WORDT BEËINDIGD OF VERLOOPT.   

 
3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

IN GEEN GEVAL ZIJN XEROX EN DIENS LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR 
(a) ENIGE DIRECTE SCHADE VOOR EEN BEDRAG HOGER DAN DE LICENTIEKOSTEN DIE U 
HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE; OF (b)  ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, 
GEVOLG-, PUNITIEVE OF MORELE SCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE 
IN VERBAND MET GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING, VERLOREN VERWACHTE 
BESPARINGEN OF BEDRIJFSONDERBREKING) OP ENIGERLEI WIJZE TEN GEVOLGE VAN OF 
IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIGE JURIDISCHE THEORIE.  DE 
BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN MOGELIJK 
NIET VAN TOEPASSING IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN EN DERHALVE NIET OP U; IN 
DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN XEROX EN DIENS 
LICENTIEGEVERS UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT DE WETTELIJKE 
MINIMUMVEREISTE. 

 
4. ONDERSTEUNING 

Xerox is niet verplicht om onderhoud, technische ondersteuning, wijzigingen, updates of upgrades 
voor de Software te bieden, tenzij u de op dat moment geldende jaarlijkse ondersteuningskosten voor 
de Software hebt voldaan en eventuele aanvullende voorwaarden hiervoor hebt geaccepteerd. In dat 
geval biedt Xerox onderhoudsreleases die Xerox algemeen ter beschikking kan stellen aan klanten 
die ondersteuning voor de Software hebben aangeschaft.  Xerox is niet ervoor verantwoordelijk om 
service of ondersteuning te bieden voor producten van andere fabrikanten die op de Software worden 
aangesloten of met de Software worden gebruikt.   
 

5. BEPERKTE RECHTEN VOOR AMERIKAANSE OVERHEID 
De Software wordt verstrekt met beperkte rechten.  U stemt ermee in te voldoen aan alle 
toepasselijke vereisten die nodig zijn om te garanderen dat de federale overheid deze rechten 
respecteert.  Openbaarmaking, gebruik of verveelvoudiging van de Software en de begeleidende 
documentatie vallen onder de beperkingen in de clausule "Commercial Computer-Restricted Rights" 
van FAR 52.227-19 (Federal Acquisition Regulation ), indien van toepassing, of in de FAR-aanvulling 
252.227-7013 van het ministerie van Defensie, indien van toepassing. 

 
6. SCHADELOOSSTELLING 

Xerox vrijwaart u tegen, en betaalt elke schadevergoeding uitgesproken bij kracht van gewijsde 
verkregen hebbend vonnis, wegens schending door de Software van intellectuele-eigendomsrechten 
van derden in het land waar de Software in licentie aan u is verstrekt als u Xerox direct schriftelijk op 
de hoogte stelt van iedere vermeende schending, toestaat dat Xerox de verdediging voert en volledig 
samenwerkt met Xerox.  Teneinde schending of enige dreiging hiervan te voorkomen, kan Xerox naar 
eigen inzicht, zonder dat hieraan kosten voor u zijn verbonden, een licentie aanvragen, de Software 
wijzigen of door een gelijkwaardig product vervangen of de Software verwijderen en een passend 
deel van de door u betaalde licentiekosten voor de Software restitueren.  Xerox is niet aansprakelijk 
voor enige schending in gevallen waarbij de Software wordt gebruikt in combinatie met apparaten, 
softwareprogramma's of benodigdheden die niet door Xerox of een door Xerox geautoriseerd kanaal 
zijn geleverd.  Xerox is niet verantwoordelijk voor enige proceskosten of schikkingen waarbij Xerox 
niet is betrokken, tenzij Xerox hiermee schriftelijk instemt. 

 
7. LOOPTIJD 

De looptijd van de licentie die in deze Overeenkomst is toegekend, begint op de datum waarop u de 
Software download, installeert, inschakelt of anderszins in ontvangst neemt, al naar gelang welke 
datum de vroegste is, en duurt voort zolang u zich aan de voorwaarden van deze Overeenkomst 
houdt. Nadat de Overeenkomst om enigerlei reden is geëindigd, dient u de installatie van de Software 
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ongedaan te maken en de Software, uw back-upkopie en al het door Xerox uit hoofde van deze 
overeenkomst geleverde materiaal te retourneren of vernietigen, naar keuze en op aanwijzing van 
Xerox. 

 
8. GEBRUIK OP PROEF 

Als de Software op basis van proef in licentie is verstrekt, zijn uw rechten op het gebruik van de 
Software beperkt tot de proefperiode.  Tijdens de proefperiode kan de Software beperkte 
functionaliteit bieden en gebruikt u de Software volledig op eigen risico.  Tijdens en na de 
proefperiode hebt u de optie om over te stappen op een volledige licentie.  Nadat een proefperiode is 
verstreken en u niet bent overgestapt, wordt de Software automatisch uitgeschakeld.   
 

9. DERDE LICENTIEGEVERS 
(a) De Software bevat software die door derden is ontwikkeld en elke derde dient te worden 

beschouwd als derde begunstigde van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. 
 

 (b) De Software kan Java-technologie bevatten die in licentie is verstrekt door Sun Microsystems, Inc. 
("Sun").  U mag geen aanvullende klassen voor of wijzigingen van de Java-technologie maken, 
tenzij vanwege compatibiliteitsvereisten onder een afzonderlijke overeenkomst die beschikbaar is 
op http://www.java.net.  Sun ondersteunt en bedankt de wereldwijde gemeenschap van open-
source-ontwikkelaars voor diens belangrijke bijdragen.  Sun profiteert van deze gemeenschap via 
de op open standaarden gebaseerde technologie waarmee veel van de producten van Sun zijn 
ontwikkeld.  Gedeelten van de Software worden mogelijk verstrekt met kennisgevingen en open-
source-licenties van deze gemeenschappen en derden waaronder het gebruik van deze 
gedeelten valt.  Met in deze overeenkomst verleende licenties worden uw eventuele rechten en 
plichten uit hoofde van dergelijke open-source-licenties niet gewijzigd, maar de 
garantiedisclaimer en de bepalingen voor aansprakelijkheidsbeperking in deze Overeenkomst 
zijn van toepassing op alle Software in deze distributie. 

 
  (c) In de Software kan bepaalde software zijn opgenomen en/of geïntegreerd die is geleverd door 

Adobe Systems Incorporated, een Delaware onderneming, gevestigd aan 345 Park Avenue, San 
Jose, Californië 95110-2704 ("Adobe").    

 
 (d) Adobe, Adobe Configurable PostScript Interpreter, Adobe Normalizer, Adobe Postscript, Adobe 

ICC Profiles for Bundlers en Adobe PDF Library (afzonderlijk en gezamenlijk "Gelicentieerde 
Adobe-software") zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe in de VS en/of 
andere landen.  U dient handelsmerken, voorzover het gebruik uit hoofde van deze 
overeenkomst is toegestaan, te gebruiken volgens geaccepteerde handelsmerkpraktijken, 
waaronder vermelding van de naam van de houder van het handelsmerk.   

(e) Adobe is een derde begunstigde van deze Overeenkomst voor zover deze Overeenkomst 
bepalingen bevat die betrekking hebben op uw gebruik van de Adobe-software.  Dergelijke 
bepalingen zijn nadrukkelijk ten gunste van Adobe en kunnen door Adobe en Xerox worden 
afgedwongen.   

(f) U krijgt het recht om gebruik te maken van de digitaal gecodeerde, machinaal leesbare 
ontwerpgegevens ("Lettertypeprogramma's") die zijn gecodeerd in een speciale indeling en in 
een versleutelde vorm ("Gecodeerde lettertypeprogramma's") om de dikte, stijlen en versies van 
letters, cijfers, tekens en symbolen ("Lettertypen") te produceren op het apparaat waarop de 
Software is geïnstalleerd; en om de handelsmerken te gebruiken, door Xerox gebruikt  ter 
aanduiding van Gecodeerde lettertypeprogramma's en Lettertypen die op basis daarvan zijn 
geproduceerd ("Handelsmerken").  De Handelsmerken kunnen alleen worden gebruikt voor het 
aanduiden van gedrukte uitvoer die door de Gecodeerde lettertypeprogramma's is geproduceerd. 

(g) U kunt kopieën van de Lettertypeprogramma's insluiten in uw elektronische documenten om deze 
af te drukken en weer te geven.  U dient ervoor te zorgen dat u over het recht beschikt en door 
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iedere benodigde derde bent geautoriseerd om door Xerox of enige derde geleverde 
Lettertypeprogramma's in te sluiten in elektronische documenten die met de Software zijn 
gemaakt.  Als de Lettertypeprogramma's zijn aangeduid als "licensed for editable embedding" (in 
licentie verstrekt voor bewerkbare insluiting) op de Adobe-website op 
http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html, mag u ook kopieën van de 
Lettertypeprogramma's insluiten voor het bijkomende doeleinde om uw elektronische 
documenten te bewerken.  Uit hoofde van deze licentie zijn geen andere rechten voor insluiting 
geïmpliceerd of toegestaan, tenzij zoals hierboven nadrukkelijk is vermeld. 

(h) Adobe ICC Profiles for Bundlers zijn ook beschikbaar op of kunnen worden gedownload vanaf de 
Adobe-website http://www.adobe.com. 

 
10. ALGEMEEN 

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, is deze 
ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de 
overige bepalingen.   
 
Als de Software aan u in licentie is verstrekt in Canada, dient deze Overeenkomst te worden 
geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van de Provincie waarin de Software wordt 
geïnstalleerd. Eventuele geschillen dienen te worden gearbitreerd of anderszins te worden 
beoordeeld in de respectieve lokale rechtbanken. 
 
Als de Software aan u in licentie is verstrekt in Zwitserland of de Europese Economische Ruimte, 
dient deze Overeenkomst te worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van de Staat, de 
Provincie of het Land waarin de Software wordt geïnstalleerd. Eventuele geschillen dienen te worden 
gearbitreerd of anderszins te worden beoordeeld in de respectieve lokale rechtbanken.   
  
Als de Software aan u in licentie is verstrekt in een ander rechtsgebied, dient deze Overeenkomst te 
worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de staat New York, Verenigde Staten van Amerika. 
Eventuele geschillen dienen te worden gearbitreerd of anderszins te worden beoordeeld in de 
betreffende rechtbanken in de staat New York. 
 
Deze Overeenkomst wordt niet beheerst door bepalingen aangaande conflicterende wetten van enig 
rechtsgebied of door het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing nadrukkelijk is uitgesloten.  
 
U mag de Software niet exporteren of opnieuw exporteren zonder de juiste toepasselijke 
vergunningen van de VS of een ander land of voor enig doel dat is verboden volgens toepasselijke 
exportwetten.   
 
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met het 
betreffende onderwerp en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en 
verklaringen tussen de partijen.   
 
Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd nadat geautoriseerde 
vertegenwoordigers van beide partijen hun handtekening hebben geplaatst.   
 
U mag deze Overeenkomst of enige rechten en plichten niet overdragen aan derden zonder de 
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Xerox.   
 
Als Xerox niet of niet onverwijld een recht of mogelijkheid tot verhaal uit hoofde van deze 
Overeenkomst uitoefent, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als verklaring van afstand van dit 
recht of deze mogelijkheid tot verhaal of een ander recht of een andere mogelijkheid tot verhaal.   
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De rechten van Xerox uit hoofde van deze Overeenkomst zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of 
gelijktijdig worden uitgeoefend. 
 

 

 

 
 


