ADOBE ACROBAT READER
Softwarelicentieovereenkomst
Lees deze overeenkomst aandachtig door. Door deze Software geheel of gedeeltelijk te installeren, te
kopiëren, te distribueren of te gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd), accepteert u (hierna “Klant”, zoals
hieronder gedefinieerd) alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Indien u niet instemt met
de voorwaarden van deze overeenkomst, is het u niet toegestaan om de software te gebruiken.
De Software wordt onder licentie verstrekt, niet verkocht, in overeenstemming met de voorwaarden van
deze overeenkomst.
1. Definities.
1.1 “Adobe,” “ons,” of “onze” betekent Adobe Inc., een rechtspersoon naar het recht van Delaware, 345 Park
Avenue, San Jose, Californië 95110 (Verenigde Staten) als deze overeenkomst is aangegaan terwijl u zich in
de Verenigde Staten, Canada of Mexico bevond; anders betekent het Adobe Systems Software Ireland
Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland.
1.2 “Adobe Online Services” betekent de inhoud en services die worden gehost op websites of die anderszins
worden gehost door Adobe of partners van Adobe.
1.3 “Computer” betekent virtuele machines of fysieke persoonlijke elektronische apparaten die informatie in
digitale of soortgelijke vorm accepteren en manipuleren voor een specifiek resultaat op basis van een reeks
instructies, inclusief maar niet beperkt tot desktopcomputers, laptops, tablets, mobiele apparaten,
telecommunicatieapparaten, apparaten met een internetverbinding en hardwareproducten waarop allerlei
productiviteits-, entertainment- of andere softwareapplicaties kunnen worden uitgevoerd, en die voldoen
aan de systeemvereisten van de Software zoals aangegeven in de Documentatie.
1.4 “Klant” of “u” betekent u en elke juridische entiteit die de Software heeft verkregen en namens welke de
Software wordt gebruikt, bijvoorbeeld, indien van toepassing, uw werkgever.
1.5 “Documentatie” betekent de technische gebruiksrichtlijnen en beschrijvingen van de Software
gepubliceerd door Adobe. “Documentatie” omvat geen enkel forum of inhoud van derden.
1.6 “Software” betekent alle softwarebestanden, gegevens, inhoud, lettertypen en documenten die aan u ter
beschikking zijn gesteld door Adobe met of in verband met deze overeenkomst, en alle aangepaste versies
of kopieën hiervan, en upgrades, updates en toevoegingen aan zulke informatie, aan u ter beschikking gesteld
door Adobe op elk moment, voor zover deze niet onder afzonderlijke voorwaarden vallen (gezamenlijk,
“Updates”).
1.7 “Software-integratie” betekent een uniek productaanbod dat de Software combineert met een extra
product, service of plug-in.
1.8 “Gebruik” betekent het openen, installeren, downloaden of anderszins benutten van de functionaliteit van
de Software.
2. Softwarelicentie.
2.1 Licentietoekenning. Als u de Software van Adobe of een van haar licentienemers hebt verkregen en onder
de voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst, inclusief de beperkingen van
artikel 3, verleent Adobe u een niet-exclusieve licentie voor Gebruik van de Software op een manier die in
overeenstemming is met het ontwerp en beoogde doel.

2.2 Algemeen Gebruik. U mag één exemplaar van de Software op uw Computer installeren en Gebruiken.
Zie artikel 3 voor beperkingen betreffende het Gebruik van de Software.
2.3 Servergebruik. Volgens deze overeenkomst mag u de Software niet installeren of Gebruiken op een
server.
2.4 Distributie. Deze licentie verleent u niet het recht om de Software in sublicentie te verstrekken of te
distribueren.
2.5 Software-integratie. De Software kan aan u worden verstrekt als onderdeel van een Software-integratie
en uw gebruik van de Software-integratie is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden.
2.6 Beperking in Beschikbaarheid. De Software is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of voor inwoners
van alle landen.
3. Beperkingen en Vereisten.
3.1 Verplichtingen door Gebruik. U gaat ermee akkoord dat u de Software niet op een andere wijze zult
gebruiken dan zoals toegestaan door deze overeenkomst en dat u de Software niet zult gebruiken op een
wijze die niet overeenstemt met het ontwerp en de documentatie ervan. U mag de Software niet gebruiken
of aanbieden op basis van een servicebureau. Artikel 10.3 bevat een beperkte uitzondering voor alleen
lettertypesoftware.
3.2 Integratiebeperkingen. U mag de Software niet integreren of gebruiken met een andere
softwaretoepassing, plug-in of uitbreiding, tenzij wij de integratie aanbieden of uitdrukkelijk toestaan.
3.3 Beperkingen voor Plug-ins. U mag de Software niet integreren of gebruiken met plug-insoftware die niet
aangeboden of eerder goedgekeurd is door Adobe.
3.4 Uitgeschakelde Opties. De Software kan opties of functies bevatten die zijn verborgen, of die
uitgeschakeld of grijs worden weergegeven (gezamenlijk, “Uitgeschakelde Opties”). Uitgeschakelde Opties
worden alleen geactiveerd wanneer u een pdf-document opent dat is gemaakt met ondersteunende
technologie die uitsluitend bij Adobe verkrijgbaar is. U mag Uitgeschakelde Opties alleen gebruiken of
proberen te gebruiken via deze ondersteunende technologieën en u mag de Software niet gebruiken om een
optie te maken die wezenlijk lijkt op een Uitschakelde Optie of anderszins de technologie omzeilen waarmee
de activering van een dergelijke optie wordt geregeld.
3.5 Kennisgevingen. U mag geen auteursrechtvermeldingen of andere bedrijfsspecifieke kennisgevingen op
of in de Software wijzigen of verwijderen.
3.6 Aanpassingen of Reverse Engineering niet toegestaan. U mag de Software niet wijzigen, aanpassen of
vertalen en geen afgeleide werken gebaseerd op de Software vervaardigen. Het is u niet toegestaan de
broncode van de Software te decompileren, te disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen of
op enige andere wijze proberen te achterhalen. Als u in de Europese Unie bent gevestigd, raadpleeg dan de
aanvullende voorwaarden in artikel 19.
4. Geen Overdracht.
Het is u niet toegestaan uw rechten met betrekking tot de Software te verhuren, te verkopen, in lease of
sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen, of een deel van de Software op een Computer van een
ander persoon of rechtspersoon te laten kopiëren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst.

5. Intellectueel Eigendom, Voorbehoud van Rechten.
De Software is de intellectuele eigendom van Adobe en haar leveranciers. De opbouw, inrichting en code
van de Software vormen de waardevolle intellectuele eigendom (bijvoorbeeld handelsgeheimen en
vertrouwelijke informatie) van Adobe en haar leveranciers. De Software is wettelijk beschermd, inclusief maar
niet beperkt tot de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale
verdragsbepalingen. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze overeenkomst is uiteengezet, worden u onder
deze overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software verleend en zijn
alle niet nadrukkelijk verleende rechten voorbehouden aan Adobe en haar leveranciers.
6. Feedback.
U bent niet verplicht ideeën, suggesties of voorstellen (“Feedback”) aan ons kenbaar te maken. Als u ervoor
kiest ons Feedback te geven, dan verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije,
sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het maken, gebruiken, verkopen, gemaakt hebben,
aanbieden om te verkopen, importeren, reproduceren, openbaar tonen, verspreiden, aanpassen en openbaar
uitvoeren van de Feedback.
7. Internetconnectiviteit en Privacy.
7.1 Automatische Verbinding met Internet. De Software kan zonder kennisgeving automatisch vanaf uw
Computer verbinding met internet maken en communiceren met een website of domein van Adobe,
teneinde u onder meer aanvullende informatie, functies en opties te verschaffen. Tenzij anderszins is vermeld
in dit artikel, zijn de volgende bepalingen van toepassing op alle automatische verbindingen die de Software
met internet maakt:
7.2 Verzameling van Gegevens. Telkens wanneer de Software verbinding maakt met Adobe via internet,
wordt bepaalde informatie verzameld en verzonden door de Software aan Adobe in overeenstemming met
het Online Privacybeleid van Adobe beschikbaar op http://www.adobe.com/go/privacy (“Privacybeleid”), dat
van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.
7.3 Gebruik van pdf-bestanden. Wanneer u met de Software een pdf-bestand opent waarin de weergave
van dynamische inhoud is ingeschakeld, maakt uw Computer mogelijk verbinding met een website die door
Adobe, een adverteerder of derden wordt beheerd. De partij die de site host, kan technologie gebruiken voor
het verzenden of leveren van inhoud die in of in de buurt van het geopende pdf-bestand wordt weergegeven.
De websitebeheerder kan JavaScript, webbakens (ook actietags of single-pixel gifs genoemd) en andere
technologieën gebruiken om de effectiviteit van de inhoud te meten en deze te personaliseren. Adobe heeft
mogelijk geen toegang tot of zeggenschap over de functies die derden mogelijk gebruiken, en de manier
waarop websites van derden omgaan met persoonsgegevens valt niet onder het Privacybeleid.
7.4 Updates. Wij kunnen de Software (inclusief delen of functies ervan) op elk moment aanpassen, bijwerken
of stopzetten zonder enige verplichting naar u of iemand anders toe. De Software kan ervoor zorgen dat uw
Computer, zonder voorafgaande kennisgeving, automatisch verbinding maakt met internet (periodiek of
regelmatig) om (a) te controleren of er updates beschikbaar zijn om te downloaden naar en te installeren op
de Computer, (b) automatisch updates te downloaden en te installeren, en (c) Adobe de resultaten van
installatiepogingen door te geven. Deze updates kunnen de vorm hebben van bugfixes, nieuwe functies of
nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dergelijke updates van Adobe te ontvangen als onderdeel van uw
gebruik van de Software.
7.5 Digitale Certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten (zoals beschreven in artikel 9)
om u te helpen bij het identificeren van gedownloade bestanden (zoals toepassingen en inhoud), om
handtekeningen te zetten en te valideren in documenten met een portable document format (“pdf”), en

om gecertificeerde pdf-documenten te valideren. Uw computer kan verbinding maken met internet in
verband met de validatie van een digitaal certificaat.
7.6 Gebruiksgegevens van Desktopapplicaties. U kunt informatie over uw gebruik van onze
desktopapplicaties met ons delen. Voor zover wettelijk is toegestaan, is deze optie standaard ingeschakeld
en is de informatie gekoppeld aan uw Adobe-account. Deze informatie stelt ons in staat u een meer
persoonlijke ervaring te bieden en helpt ons om onze aanbiedingen te beoordelen en onze Producten en
Services te ontwikkelen, aan te passen, te verbeteren, te ondersteunen en uit te werken op basis van uw
gebruik, voor zover van toepassing, van alle Producten en Services. U kunt uw voorkeuren op elk moment
aanpassen via uw pagina Adobe Accountbeheer. Ga voor meer informatie over de gebruiksgegevens van
desktopapplicaties naar https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/desktop-app-usage-informationfaq.html, of de website van de opvolger.
7.7 Gebruik van Adobe Online Services. Als uw computer is verbonden met internet, kan de software zonder
verdere kennisgeving uw toegang tot bepaalde Adobe Online Services vergemakkelijken. De
Gebruiksvoorwaarden van Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms) zullen van toepassing zijn bij de
toegang tot dergelijke Adobe Online Services, tenzij op dat moment afzonderlijke gebruiksvoorwaarden
worden verstrekt. In sommige gevallen kan een Adobe Online Service als een functie of uitbreiding binnen
de Software worden weergegeven, hoewel de dienst op een website wordt gehost. Het kan noodzakelijk zijn
voor een Adobe Online Service een afzonderlijk abonnement af te sluiten, bijkomende kosten voor toegang
te betalen en/of aanvullende gebruiksvoorwaarden accepteren. Adobe behoudt zich het recht voor om
kosten in rekening te gaan brengen voor toegang of gebruik van een Adobe Online Service die voorheen
gratis werd aangeboden. Als uw computer is verbonden met internet kan de Software bovendien
automatisch downloadbaar materiaal bijwerken vanaf deze Adobe Online Services, zodat deze diensten
onmiddellijk beschikbaar zijn, zelfs als u offline bent. De Adobe Online Services zijn mogelijk niet in alle talen
of voor de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe kan, op elk gewenst moment en ongeacht de
reden, de beschikbaarheid van een Adobe Online Service wijzigen of staken.
8. Aanbiedingen van Derden.
8.1 Aanbiedingen van Derden. De Software biedt u mogelijk toegang tot en samenwerking met inhoud,
softwaretoepassingen en gegevensdiensten van derden (“Aanbiedingen van derden”). Uw toegang tot en
gebruik van elke Aanbieding van derden, waaronder goederen, diensten of informatie, vallen onder de
voorwaarden en bepalingen met betrekking tot dergelijke aanbiedingen en de auteurswetten van de
Verenigde Staten en andere landen. Aanbiedingen van derden zijn geen eigendom van Adobe en worden
niet verstrekt door Adobe. U stemt ermee in geen Aanbiedingen van derden te gebruiken die in strijd zijn
met de auteurswetten van de Verenigde Staten of andere landen. Adobe of de desbetreffende derde partij
kan de beschikbaarheid van eventuele Aanbiedingen van derden te allen tijde wijzigen of staken, ongeacht
de reden daarvoor. Adobe heeft geen zeggenschap over, hecht geen goedkeuring aan en accepteert geen
verantwoordelijkheid voor Aanbiedingen van derden. Eventuele transacties tussen u en een derde in verband
met een Aanbieding van derden, waaronder het privacybeleid van een dergelijke derde en het gebruik van
uw persoonlijke gegevens, de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere
bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, geschieden
uitsluitend tussen u en een dergelijke derde. Aanbiedingen van derden zijn wellicht niet in alle talen of voor
de inwoners van alle landen beschikbaar en Adobe of de desbetreffende derde kan op elk gewenst moment
en ongeacht de reden de beschikbaarheid van een Aanbieding van derden wijzigen of staken.
Kennisgevingen over materialen van derden zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/thirdparty.
8.2 TENZIJ UITDRUKKELIJK IN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST IS OVEREENGEKOMEN DOOR
ADOBE, GESCHIEDT HET GEBRUIK VAN ADOBE EN AANBIEDINGEN VAN DERDEN OP EIGEN RISICO.

9. Digitale Certificaten.
9.1 Gebruik. Digitale certificaten worden afgegeven door externe certificerende instanties (gezamenlijk
“Certificerende Instanties”) of kunnen zelf ondertekend worden.
9.2 Voorwaarden en Bepalingen. Als de Klant digitale certificaten aanschaft, gebruikt en vertrouwt, ligt de
verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant en een Certificerende Instantie. Voordat u een gecertificeerd
document, een digitale handtekening of de diensten van een Certificerende Instantie vertrouwt, dient u na te
gaan onder welke voorwaarden en bepalingen de betreffende Certificerende Instantie diensten aanbiedt,
zoals overeenkomsten van abonnees, overeenkomsten van belanghebbende partijen, certificaatbeleid, en
verklaringen omtrent werkwijzen.
9.3 Erkenning. U gaat ermee akkoord dat: (a) de Software, door configuratie- of externe problemen, een
handtekening kan bevatten die als geldig wordt weergegeven ondanks het feit dat een digitaal certificaat is
ingetrokken of vervallen voorafgaand aan de verificatie; (b) de veiligheid of integriteit van een digitaal
certificaat in opspraak kan raken doordat de ondertekenaar van het document, de betreffende Certificerende
Instantie of een derde partij iets heeft gedaan of nagelaten en (c) een certificaat een zelfondertekend
certificaat kan zijn dat niet door een Certificerende Instantie is verstrekt. U moet volledig zelf besluiten of u
een certificaat wel of niet wilt vertrouwen. Tenzij een afzonderlijke, schriftelijke garantie aan u is
verstrekt door een Certificerende Instantie, gebruikt u digitale certificaten op uw eigen risico.
9.4 Begunstigde Derde Partijen. U gaat ermee akkoord dat iedere Certificerende Instantie waarop u
vertrouwt een begunstigde derde partij van deze overeenkomst is en het recht heeft om deze overeenkomst
op eigen initiatief af te dwingen alsof Adobe de Certificerende Instantie is.
9.5 Vergoeding. U gaat ermee akkoord Adobe en elke toepasselijke Certificerende Instantie (tenzij zoals
uitdrukkelijk vermeld in de betreffende voorwaarden en bepalingen) te vrijwaren van aansprakelijkheid,
verliezen, rechtszaken, schade of vorderingen (met inbegrip van redelijke uitgaven, onkosten en
advocaatkosten) ten gevolge van of in verband met het gebruik van, of het vertrouwen op, een dienst van
een Certificerende Instantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) het vertrouwen op een verlopen of
ingetrokken certificaat; (b) de onjuiste controle van een certificaat; (c) het gebruik van een certificaat op een
andere manier dan is toegestaan door van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden, deze
overeenkomst of toepasselijke wetgeving; (d) het, in gegeven omstandigheden, niet aanwenden van een
redelijk inzicht of beoordelingsvermogen bij het vertrouwen op de diensten van de uitgever of certificaten of
(e) het niet nakomen van de verplichtingen zoals vastgelegd in de voorwaarden en bepalingen met
betrekking tot de diensten.
10. Lettertypesoftware.
10.1 Indien meegeleverd met of toegankelijk via de Software, mag u de lettertypesoftware gebruiken met de
Software op uw Computer en de lettertypesoftware uitvoeren naar alle uitvoerapparaten die op een
dergelijke Computer zijn aangesloten.
10.2 U kunt de lettertypesoftware downloaden naar het geheugen (harde schijf of RAM) van één
uitvoerapparaat dat is verbonden met ten minste één van dergelijke Computers om ervoor te zorgen dat de
lettertypesoftware aanwezig blijft in een dergelijk uitvoerapparaat.
10.3 U mag een kopie van de door u voor een bepaald bestand gebruikte lettertypen naar een commerciële
printer of ander servicebureau verzenden en een dergelijk servicebureau kan de lettertypen gebruiken om
het bestand te verwerken, mits een dergelijk servicebureau beschikt over een geldige licentie voor het
gebruik van de desbetreffende lettertypesoftware.
U mag kopieën van de lettertypesoftware insluiten in elektronische documenten om deze af te drukken, weer
te geven en te bewerken. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of
toegestaan.

10.5 Als uitzondering op het bovenstaande, zijn de lettertypen die worden vermeld op
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts alleen opgenomen in de Software ten behoeve van de werking
van de gebruikersinterface van de Software en niet voor toevoeging in uitvoerbestanden. Dergelijke vermelde
lettertypen worden niet in licentie verstrekt onder dit artikel. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke lijsten
met lettertypen niet kopieert, verplaatst, activeert of gebruikt, of toestaat dat een beheerprogramma voor
lettertypen dergelijke lijsten met lettertypen kopieert, verplaatst, activeert of gebruikt in of met
softwaretoepassingen, programma's of andere bestanden dan de Software.
11. Afwijzing van Garanties.
11.1 DE SOFTWARE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT (“AS-IS.”) GELEVERD. VOOR ZOVER WETTELIJK IS
TOEGESTAAN, WIJST ADOBE ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET
INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BOVENDIEN WIJST ADOBE ALLE GARANTIES VAN DE HAND
DAT (A) DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN OF CONSTANT BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN,
TIJDIG, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN; (B) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA HET
GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (C) DE KWALITEIT VAN
DE SOFTWARE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; OF (D) FOUTEN OF STORINGEN IN DE SOFTWARE
WORDEN OPGELOST.
11.2 ADOBE SLUIT SPECIFIEK ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ELKE HANDELING DIE VOORTKOMT
UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U MAG DE SOFTWARE NAAR EIGEN INZICHT EN VOOR EIGEN RISICO
OPENEN EN GEBRUIKEN EN U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW
COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE
SOFTWARE.
12. Beperking van Aansprakelijkheid.
ADOBE IS VOOR U OF IEMAND ANDERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN BRUIKBAARHEID,
GEGEVENS, GOODWILL OF OPBRENGSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EN OOK NIET VOOR ENIGE
SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE VAN
WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK (OOK NIET ALS ADOBE IS GEWEZEN OP DE
MOGELIJKHEID VAN DIT VERLIES OF DEZE SCHADE) MET INBEGRIP VAN VERLIEZEN EN SCHADE DIE (A)
VOORTVLOEIEN UIT HET VERLIES VAN BRUIKBAARHEID, GEGEVENS OF OPBRENGSTEN DIE AL DAN NIET
KUNNEN WORDEN VOORZIEN; (B) GEBASEERD ZIJN OP EEN AANSPRAKELIJKHEIDSGRONDSLAG, MET
INBEGRIP VAN CONTRACT- OF GARANTIEBREUK, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE
HANDELINGEN; OF (C) VOORTVLOEIEN UIT ANDERE CLAIMS MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN
OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE. DOOR NIETS IN DEZE VOORWAARDEN WORDT DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE VOOR ERNSTIGE NALATIGHEID VAN ADOBE OF HAAR WERKNEMERS,
VOOR OPZETTELIJK WANGEDRAG OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL BEPERKT OF
UITGESLOTEN.
12.2 DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADOBE IN KWESTIES TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET
DEZE OVEREENKOMST IS BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST
WORDEN BETAALD. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE VORM OF BRON VAN DE
CLAIM OF HET VERLIES, ONGEACHT OF DE CLAIM OF HET VERLIES TE VOORZIEN WAS EN ONGEACHT OF
EEN PARTIJ IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DE CLAIM OF HET VERLIES.
DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN IN DIT ARTIKEL ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT WETTELIJK
IS TOEGESTAAN.
13. Voortbestaan.

Wanneer deze overeenkomst is verstreken of beëindigd, is het mogelijk dat de Software zonder voorafgaande
kennisgeving niet meer functioneert. Uw verplichtingen tot vrijwaring, de uitsluitingen of beperkingen van
aansprakelijkheid van Adobe en de bepalingen voor geschillenbeslechting in deze overeenkomst blijven van
kracht.
14. Beëindiging.
U en Adobe hebben elk het recht om deze Overeenkomst om welke reden dan ook of zonder reden te
beëindigen na dit minstens dertig (30) dagen van te voren schriftelijke kenbaar te hebben gemaakt. Met
ingang van de beëindiging, staakt u onmiddellijk uw gebruik van de Software en vernietigt u (op verzoek van
Adobe) uw exemplaar van de Software. Alle licenties die door Adobe aan u zijn toegekend, worden
onmiddellijk ingetrokken na beëindiging.
15. Exportregels.
De Software en uw gebruik van de Software vallen onder Amerikaanse en internationale wetten, beperkingen
en voorschriften die van toepassing kunnen zijn op de import, de export en het gebruik van de Software. U
stemt ermee in om al deze wetten, beperkingen en voorschriften na te leven.
16. Toepasselijke Wetgeving en Geschillenbeslechting.
16.1 Als u woonachtig bent in Noord-Amerika, hebt u een relatie met Adobe Inc., een Amerikaanse
onderneming, en is de wetgeving van Californië, VS op deze overeenkomst van toepassing. Als u woonachtig
bent buiten Noord-Amerika, hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited en is de
wetgeving van Ierland op deze overeenkomst van toepassing. Als u zich in Australië bevindt, treedt Adobe
Systems Software Ireland Limited op als bevoegd tussenpersoon van Adobe Australia Trading Pty Ltd. en
gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van tussenpersoon voor Adobe Australia Trading Pty Ltd. U
kunt wettelijk aanvullende rechten hebben. Waar het wettelijk is toegestaan, proberen wij deze rechten niet
te beperken. Deze overeenkomst is niet onderworpen aan het volgende, waarvan de toepassing hierbij
uitdrukkelijk wordt uitgesloten: (a) de collisieregels van elk rechtsgebied; (b) het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; en (c) de Uniform Computer
Information Transactions Act, zoals vastgesteld in elk rechtsgebied. Geschillen met ons kunnen alleen op
individuele basis met ons worden opgelost en u mag geen zaak aanspannen als eiser of groepslid in een
collectieve, geconsolideerde of vertegenwoordigende actie. Onverminderd het voorgaande stemt u ermee in
dat in geval van ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van de Software door de Klant of
anderen in strijd met deze voorwaarden, wij in elk rechtsgebied het recht hebben een voorlopige voorziening
(of een equivalent type spoedeisende voorziening) aan te vragen.
16.2 U stemt ermee in dat u problemen of geschillen eerst informeel probeert op te lossen door contact met
ons op te nemen. Als een geschil binnen 30 dagen na indiening niet is opgelost, dient de Klant of Adobe
vorderingen met betrekking tot deze voorwaarden of de Software op te lossen door middel van definitieve
en bindende arbitrage, behalve dat u daarvoor in aanmerking komende vorderingen mag indienen voor
snelrecht.
16.3 Als u woonachtig bent in Noord- of Zuid-Amerika, worden de rechtszaken gevoerd in Santa Clara County,
Californië, overeenkomstig de Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (Allesomvattende regels en
procedures voor rechtszaken). Als u woonachtig bent in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, vasteland van
China, Hongkong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Zuid-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal of een lidstaat
van de Vereniging van Zuidoost Aziatische Naties (ASEAN), zal arbitrage plaatsvinden met behulp van het
Singapore International Arbitration Centre (internationaal arbitragecentrum te Singapore) conform hun
arbitrageregels, waarvan wordt geacht dat deze zijn opgenomen door verwijzing naar deze sectie. Anders zal

het London Court of International Arbitration (internationaal arbitragehof te Londen) arbitreren in Londen
conform de arbitrageregels van het arbitragehof. Er zal één bemiddelaar zijn die u en Adobe selecteren. De
zitting zal in het Engels plaatsvinden, maar getuigen wiens moedertaal niet het Engels is, mogen hun
getuigenis afleggen in hun moedertaal, met simultane vertaling in het Engels (op kosten van de partij die de
getuige voordraagt). De uitspraak over de toewijzing kan worden ingediend en zal afdwingbaar zijn door elke
bevoegde rechter met rechtsbevoegdheid over de partijen.
17. Kennisgeving aan Eindgebruikers van de Amerikaanse Overheid
Voor eindgebruikers van de Amerikaanse overheid gaat Adobe ermee akkoord om te voldoen aan alle
toepasselijke wetten voor gelijke kansen, inclusief, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order
11246, zoals gewijzigd; artikel 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38
USC 4212); artikel 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals gewijzigd; en de voorschriften in 41 CFRonderdelen 60-1 tot 60-60, 60-250 en 60-741. De clausule en regelingen inzake voorkeursbeleid waarnaar in
de voorgaande zin wordt verwezen, zullen in deze overeenkomst door verwijzing worden opgenomen.
18. Naleving van Licenties.
Indien u een bedrijf of organisatie bent, stemt u ermee in dat u op verzoek van Adobe of de bevoegde
vertegenwoordiger van Adobe binnen dertig (30) dagen volledig gedocumenteerd zult verklaren dat uw
gebruik van de Software op het moment van het verzoek in overeenstemming is met de licenties die hierin
zijn toegekend.
19. Geen afbreuk; Bepalingen van de Europese Economische Ruimte; Verplichte Kennisgeving voor
Australië.
19.1 Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van partijen, inclusief partijen die
handelen als consument. Zo geldt bijvoorbeeld voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor
persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft, dat deze
overeenkomst is onderworpen aan de Consumer Guarantees Act (wet inzake garanties voor consumenten).
19.2 Niets wat is opgenomen in deze overeenkomst (met inbegrip van artikel 3.6) beperkt enig niet voor
afstand vatbaar recht om de Software te decompileren, dat u mogelijk geniet onder de toepasselijke
wetgeving. Als u bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) bent gevestigd, kunt u onder bepaalde, in de
toepasselijke wetgeving vastgelegde voorwaarden het recht hebben om de Software te decompileren
wanneer dit nodig is om interoperabiliteit van de Software met een ander softwareprogramma te realiseren
en u eerst Adobe schriftelijk hebt verzocht de benodigde informatie te verstrekken om dergelijke operabiliteit
te bereiken en Adobe zulke informatie niet beschikbaar heeft gesteld. Bovendien mag een dergelijke
decompilatie alleen worden uitgevoerd door u of iemand anders die het recht heeft om een exemplaar van
de Software namens u te gebruiken. Adobe heeft het recht om redelijke voorwaarden op te leggen voordat
dergelijke informatie wordt verstrekt. Alle door Adobe verstrekte of door u verkregen informatie, zoals
hieronder toegestaan, mag alleen door u worden gebruikt voor doeleinden zoals in deze overeenkomst
beschreven en mag niet bekend worden gemaakt aan derden, worden gebruikt om software te maken die
grotendeels gelijk is aan de Software van Adobe of worden gebruikt voor andere handelingen die inbreuk
maken op het auteursrecht van Adobe of haar licentieverleners.
19.3 Als u de Software in Australië hebt verkregen, is de volgende bepaling van toepassing, onverminderd
enige andersluidende bepalingen in deze overeenkomst:
KENNISGEVING AAN CONSUMENTEN IN AUSTRALIË:

Goederen van Adobe worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de
Australische Consumer Law. U hebt recht op vervanging bij ernstige fouten en op vergoeding bij verlies dat
of schade die redelijkerwijs had kunnen worden voorzien. U hebt tevens recht op herstel of vervanging van
de goederen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de fout geen ernstige fout is.
20. Beperking van Aansprakelijkheid voor Gebruikers Woonachtig in Duitsland of Oostenrijk.
20.1 ALS U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN IN DUITSLAND OF OOSTENRIJK EN U NORMAAL GESPROKEN
IN EEN VAN DEZE LANDEN VERBLIJFT, IS ARTIKEL 12 NIET VAN TOEPASSING. IN PLAATS DAARVAN, IN
OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 20.2, IS DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VAN ADOBE VOOR SCHADE ALS VOLGT BEPERKT: (A) ADOBE ZAL SLECHTS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
DE HOEVEELHEID SCHADE ZOALS KON WORDEN VOORZIEN OP HET MOMENT VAN HET AANGAAN VAN
DE LICENTIEOVEREENKOMST, MET BETREKKING TOT SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN LICHT NALATIG
VERZUIM VAN EEN BELANGRIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTING; EN (B) ADOBE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR SCHADE DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN LICHT NALATIG VERZUIM VAN EEN NIETBELANGRIJKE CONTRACTUELE VERPLICHTING.
20.2 De hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor verplichte wettelijke
aansprakelijkheden,
in
het
bijzonder
voor
aansprakelijkheden
onder
de
Duitse
productaansprakelijkheidswet, aansprakelijkheid voor het verstrekken van een specifieke garantie of
aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel door schuld.
20.3 U dient alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken, in het bijzonder
door back-upexemplaren van de software en uw computergegevens te maken in overeenstemming met de
bepalingen in deze overeenkomst.

21. Updates en beschikbaarheid.
21.1 Updates van deze overeenkomst. We kunnen deze Overeenkomst wijzigen, bijvoorbeeld om
veranderingen in de wet of veranderingen in onze Software weer te geven. Bekijk deze Overeenkomst
regelmatig. Wij zullen berichten over wijzigingen van deze Overeenkomst op deze pagina plaatsen. Door de
Software te blijven gebruiken nadat de herzieningen in werking zijn getreden, stemt u in met de herziene
voorwaarden van de bijgewerkte Overeenkomst.
22. Overige.
22.1 Engelse Versie. De Engelse versie van deze overeenkomst zal worden gebruikt wanneer de voorwaarden
van deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd of uitgelegd.
22.2 Kopteksten. Koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, worden alleen voor het gemak
verstrekt en worden niet gebruikt voor interpretatie van betekenis of bedoeling.
22.3 Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook ongeldig of nietafdwingbaar blijkt, blijft deze Overeenkomst onverminderd van kracht.
22.4 Geen verklaring van afstand. Als we bepaalde bepalingen van deze Overeenkomst niet afdwingen of
uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van die bepalingen.
Adobe, Acrobat en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
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