
Bedankt dat u voor een computer van TOSHIBA hebt gekozen. De volgende overeenkomsten 
beschrijven uw rechten om geselecteerde software die is voorgeïnstalleerd op uw computer te gebruiken. 
Door deze overeenkomst te accepteren of de software te gebruiken, gaat u akkoord met al deze 
voorwaarden en geeft u toestemming voor het verzenden van bepaalde informatie tijdens de activering 
en voor internetfuncties van de software. U bent niet verplicht om de software te gebruiken en u kunt 
deze desgewenst verwijderen. 
 

Algemene informatie  

1. Licentieverlening. De software op dit apparaat wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Met deze 
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verleent Toshiba u een persoonlijk, niet overdraagbaar en 
niet-exclusief recht om de kopie van de software die wordt geleverd op dit apparaat te gebruiken. Ten 
aanzien van software die niet is geproduceerd door Toshiba, geeft Toshiba uitsluitend de licentierechten 
door die kunnen worden verleend door de eigenaar of licentiegever van de software en geeft Toshiba 
deze rechten niet afzonderlijk aan u in licentie. Elk exemplaar van de software is eigendom van Toshiba 
en/of zijn leveranciers. U gaat ermee akkoord dat u de software niet zult kopiëren, tenzij dit noodzakelijk 
is voor gebruik op een enkel hardwareproductsysteem op één locatie. U gaat ermee akkoord dat u geen 
kopieën mag maken van de documentatie die de software begeleidt. Het wijzigen, vertalen, verhuren, 
kopiëren, verspreiden, verplaatsen of toewijzen van de volledige software of een deel daarvan, of van 
enig recht dat op grond hiervan wordt verleend, aan andere personen en het verwijderen van 
eigendomsindicaties, etiketten of merken van de software is streng verboden. Verder gaat u ermee 
akkoord dat u geen afgeleide werken zult maken op basis van de software. U mag al uw rechten op 
grond van deze EULA permanent overdragen, mits u geen kopieën achterhoudt, u alle kopieën van de 
software overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze EULA. Als de software een 
upgradeversie is, moeten bij de overdracht alle vorige versies van de software en alle kopieën daarvan 
zijn inbegrepen.  

2. Auteursrecht. U erkent dat er geen aanspraak op het auteursrecht of enig ander intellectueel 
eigendomsrecht op de software aan u wordt overgedragen. Verder erkent u dat de volledige 
eigendomsrechten op de software en alle kopieën daarvan het exclusieve eigendom blijven van Toshiba 
en/of zijn leveranciers, en dat u door deze EULA geen enkel recht verwerft op de software of kopieën 
daarvan, behalve de hierboven expliciet beschreven licentie. Alle kopieën van de software zullen dezelfde 
eigendomsindicaties bevatten zoals vastgelegd in of op de software.  

3. Gebruik van software met auteursrechtelijk beschermd materiaal; vrijwaring.  

Alle materialen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle werken van auteurschap) gebruikt of 
opgeslagen op dit hardwareproduct of gekopieerd op of door dit hardwareproduct kunnen het eigendom 
zijn van derden en beschermd zijn door een of meer Amerikaanse of buitenlandse auteursrechten of 
andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruiken, opslaan, kopiëren, wijzigen, verspreiden, 
uitvoeren of weergeven van dergelijk materiaal op dit hardwareproduct, of door of met dit 
hardwareproduct, of het overbrengen, delen of anderszins verzenden van kopieën van dergelijk materiaal 
naar andere hardwareproducten of andere personen, kan de auteursrechten of andere intellectuele 
eigendomsrechten van die derden schenden en kan u blootstellen aan civielrechtelijke en/of 
strafrechtelijke aansprakelijkheid.  

U vrijwaart Toshiba voor alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke 
advocatenkosten en uitgekeerde bedragen voor de afwikkeling van aanspraken van derden of de 
overheid, door Toshiba opgelopen als gevolg van vorderingen wegens schending van auteursrechten of 
andere intellectuele eigendomsrechten van derden op basis van (a) het gebruiken, opslaan, kopiëren, 



wijzigen, verspreiden, uitvoeren of weergeven van materiaal van derden op dit hardwareproduct, of door 
of met dit hardwareproduct, of het overbrengen, delen of anderszins verzenden van kopieën van dergelijk 
materiaal naar andere hardwareproducten of andere personen, of (b) het niet naleven van deze EULA 
door u.  

 4. Beperkingen inzake reverse-engineering, decompilatie en demontage.  

U mag geen reverse-engineering, decompilatie of demontage van de software toepassen, tenzij en 
uitsluitend voor zover deze activiteit een redelijk gebruik vormt onder het toepasselijke auteursrecht, of 
een legitiem zakelijk doel dient voor het verkrijgen van toegang tot informatie die niet wordt beschermd 
door intellectuele eigendomsrechten, of anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in 
weerwil van deze beperking.  

5. Afwijzing van garantie en beperkte garantie.  

DE BEPERKTE GARANTIE VAN HET HARDWAREPRODUCT IS VASTGELEGD IN DE STANDAARD 
BEPERKTE GARANTIE VAN TOSHIBA BIJ HET HARDWAREPRODUCT. DE ENIGE 
VERPLICHTINGEN VAN TOSHIBA MET BETREKKING TOT TOSHIBA SOFTWARE ZIJN 
VASTGELEGD IN DEZE EULA. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS VERMELD, WORDT ALLE 
SOFTWARE, AL DAN NIET GEPRODUCEERD DOOR TOSHIBA, AANGEBODEN “AS IS” ZONDER 
ENIGE GARANTIE DOOR TOSHIBA. TENZIJ PRODUCENTEN, LEVERANCIERS OF UITGEVERS VAN 
NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE SOFTWARE EXPLICIET SCHRIFTELIJK HUN EIGEN 
GARANTIE BIEDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK DOOR U VAN HUN NIET DOOR TOSHIBA 
GEPRODUCEERDE SOFTWARE, WORDT DE NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE 
SOFTWARE AANGEBODEN “AS IS” ZONDER ENIGE GARANTIE DOOR DE PRODUCENT, 
LEVERANCIER OF UITGEVER VAN DE NIET DOOR TOSHIBA GEPRODUCEERDE SOFTWARE.  

VOOR ZOVER DAT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, WIJZEN 
TOSHIBA EN ZIJN LEVERANCIERS ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, 
EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK BEPAALD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE 
GARANTIE VAN HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, EN DE IMPLICIETE 
GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET 
RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE LIGT 
GEHEEL BIJ U. NOCH TOSHIBA NOCH ZIJN LEVERANCIERS GARANDEREN DAT DE IN DE 
SOFTWARE INBEGREPEN FUNCTIES ZULLEN VOLDOEN AAN UW WENSEN OF DAT DE WERKING 
VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.  

GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VAN TOSHIBA OF EEN DOOR 
TOSHIBA GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VORMT EEN GARANTIE OF BREIDT DE 
STREKKING VAN DEZE GARANTIE OP ENIGERLEI WIJZE UIT. HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE 
GARANTIES IS IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE 
UITSLUITING MOGELIJK NIET VOOR U GELDT.  

6. Beperking van aansprakelijkheid.  DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOSHIBA EN/OF 
ZIJN LEVERANCIERS EN UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID ONDER DEZE 
EULA IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DAADWERKELIJK APART VOOR DE SOFTWARE 
HEBT BETAALD OF $ 10,00 ALS DAT MINDER IS. IN GEEN GEVAL ZIJN TOSHIBA OF ZIJN 
LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, 
INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, WINSTVERLIES, 
BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE/GEGEVENS, OF VERLIES VAN 



PRIVACY, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET 
KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF ANDERSZINS IN VERBAND STAAND 
MET VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, ZELFS ALS TOSHIBA OF EEN LEVERANCIER OP DE 
HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DE 
REMEDIE NIET VOLDOET AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL. IN GEEN GEVAL ZIJN TOSHIBA OF ZIJN 
LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN VAN DERDEN. HET UITSLUITEN VAN 
IMPLICIETE GARANTIES OF HET BEPERKEN VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF 
HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, IS IN SOMMIGE 
STATEN/RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DEZE BEPERKINGEN OF 
UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOOR U GELDEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U 
SPECIFIEKE RECHTEN, EN DAARNAAST KUNT U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER 
STAAT/RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.  

7. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze EULA wordt geacht ongeldig, onwettig of niet-
afdwingbaar te zijn, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen 
geenszins aangetast of beïnvloed.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility biedt uitgebreide ondersteuning voor uw bijdrage aan de energiebesparingen. 

Opmerkingen voor energiebeheerschema: 

TOSHIBA-ecomodus maakt gebruik van het "eco"-energiebeheerschema. Als u de standaardinstellingen 
wijzigt, kan hierdoor het effect van de ecomodus veranderen. Als u al instellingen voor een lager 
energieverbruik gebruikt, is het mogelijk dat u geen verder eco-effecten ziet als u ecomodus gebruikt. 
TOSHIBA eco Utility schat de energiebesparingen door het verschil te berekenen tussen het 
energieverbruik wanneer ecomodus AAN staat en wanneer deze UIT staat. Als u de instellingen van een 
standaard Windows-energiebeheerschema, zoals Gebalanceerd, wijzigt om het energieverbruik te 
verlagen of als u de instellingen voor het Power Saver-schema wijzigt om het energieverbruik te verlagen, 
is het mogelijk dat u geen extra eco-effect ziet bij gebruik van ecomodus. 

Opmerkingen over prestaties: 

Wanneer u toepassingen gebruikt die hoge prestaties eisen, zoals toepassingen voor tv of streaming 
video, bijv. wanneer u een tv-programma opneemt, verdient het aanbeveling om een passend 
energiebeheerschema te gebruiken in plaats van "eco". 

Als u vindt dat het scherm niet helder genoeg is, wordt geadviseerd de helderheid van het scherm aan te 
passen tot een comfortabel niveau om vermoeidheid van de ogen te voorkomen. 

Opmerkingen over energieverbruik: 

De eco Utility toont het geschatte huidige energieverbruik en het geschatte totale energieverbruik. Deze 
schattingen van het energieverbruik vertonen een foutmarge die per systeem verschilt, afhankelijk van de 
uitvoering, de componenten en de omgeving. 

Het venster Energieverbruik weergeven in [ecomodus] 



Wanneer de netadapter op het stopcontact is aangesloten, OMVAT het huidige energieverbruik in het 
venster "ecomodus " NIET de stroom die wordt gebruikt voor het opladen van de accu.(*1) Afhankelijk 
van welke toepassingen er draaien, is het mogelijk dat het energieverbruik hoog kan zijn, zelfs wanneer 
ecomodus is ingeschakeld. Deze situatie kan zich onder bepaalde omstandigheden voordoen 
(bijvoorbeeld als er op de achtergrond een virusscan wordt uitgevoerd of naar bestanden wordt gezocht). 
Zelfs in dergelijke situaties blijft de energiebesparing door ecomodus actief. 

Energieverbruik weergeven in het venster [Home] en [Bijdrage] 

Het venster [Home] toont het geschatte energieverbruik verlaagd door het gebruik van ecomodus op de 
laatste datum dat de pc is gebruikt. De energiebesparingen worden berekend op basis van het verschil 
tussen het energieverbruik wanneer ecomodus AAN staat en wanneer deze UIT staat. 

Het totale energieverbruik in het venster [Home] en [Bijdrage] omvat niet het energieverbruik tijdens 
stand-by, in sluimerstand, wanneer de pc uitstaat of tijdens het opstarten en uitschakelen. Het totale 
energieverbruik omvat niet het verbruik van de netadapter zelf en het natuurlijke ontladen van de accu 
(*1). Het is daarom niet nauwkeurig genoeg om te gebruiken voor het schatten van de verminderde 
elektriciteitskosten. 

CO2-uitstoot weergeven in het venster [Home] 

Het venster [Home] toont de geschatte CO2-uitstoot verlaagd door het gebruik van ecomodus op de 
laatste datum dat de pc is gebruikt. De verlaagde CO2-uitstoot wordt berekend met CO2-
conversiegegevens (*2) vastgelegd door het GHG-protocol (*3). 

De totale CO2-uitstoot omvat NIET de energie die wordt verbruikt tijdens stand-by, in sluimerstand, 
tijdens het opstarten of uitschakelen, of wanneer de pc uitstaat. De totale CO2-uitstoot omvat evenmin de 
energie die wordt verbruikt door de netadapter zelf of door het natuurlijk ontladen van de accu. (*1) 

Opmerkingen met betrekking tot Peak Shift (*4) 

Als u de functie Peak Shift inschakelt, wordt de accu herhaaldelijk opgeladen en ontladen. Hierdoor 
zullen de gebruiksduur van de accu (gebruikstijd per lading) en de totale levensduur van de accu 
afnemen. 

Hoe lang de accuvoeding kan worden gebruikt tijdens de Peak Shift-tijd hangt af van het model en de 
gebruiksomstandigheden. 

Als zich een van de volgende situaties voordoet waren het systeem uitstaat, kan de Peak Shift-functie 
worden geannuleerd en kunnen de normale oplaadmethoden worden hervat. 

 Wanneer het systeem niet normaal wordt uitgezet. 

 Wanneer de accu en netadapter worden verwijderd terwijl de computer is uitgeschakeld. 

 Wanneer u de netadapter aansluit nadat de accu volledig leeg is terwijl het systeem uitstaat. 

Opmerkingen met betrekking tot de eco-oplaadmodus (*5) 

Als u deze modus inschakelt, moet u de accu ten minste eenmaal ontladen tot circa 50% zonder de 
netadapter aan te sluiten. Als u dat niet doet, wordt de eco-oplaadmodus niet geactiveerd en neemt de 
gebruiksduur van de accu niet toe. 



Als een van de volgende situaties optreedt, kan de eco-oplaadmodus worden geannuleerd. 

Wanneer de accu en netadapter worden verwijderd terwijl de computer is uitgeschakeld. 

Wanneer u de netadapter aansluit nadat de accu volledig leeg is terwijl het systeem uitstaat.  

*1: Alleen op modellen die een accu ondersteunen  

*2: De gegevens van de "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" in 2009. (Met 
ingang van augustus 2012) 

*3: het broeikasgasprotocol 

*4: Alleen op modellen die de Peak Shift-functie ondersteunen 

*5: Alleen op modellen die “eco-oplaadmodus” ondersteunen  

Nadat u de bovenstaande informatie hebt gelezen en begrijpt, kunt u de TOSHIBA-
energiebesparingsmodus gebruiken. 

 

TOSHIBA PC HEALTH MONITOR Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (Laptop) 

Kennisgeving en akkoordverklaring voor PC Health Monitor software  

Welkom bij Toshiba PC Health Monitor. Deze toepassing controleert proactief diverse systeemfuncties, 
zoals stroomverbruik, accustatus en systeemkoeling, en informeert u over belangrijke 
systeemomstandigheden.  Deze toepassing herkent het serienummer van het systeem en van 
afzonderlijke onderdelen en houdt specifieke activiteiten bij met betrekking tot de computer en het gebruik 
ervan. De details van de gegevenscontrole, -rapportage, -overzichten en -verzameling kunnen per 
productconfiguratie verschillen. 

De gegevens over het systeem, onderdelen en gebruik die worden bijgehouden en verzameld, te weten: 
basisgegevens over de computer (zoals productnaam, modelnummer, artikelnummer, serienummer, 
BIOS-versie, firmwareversie), basisgegevens over onderdelen (zoals videoapparaat, geluidsapparaat, 
netwerkapparaat, vaste schijf, solid-state drive, optisch station), gegevens over het besturingssysteem 
(zoals versie, installatiedatum, Direct X-versie, versie van Internet Explorer, geïnstalleerde 
updateprogramma's en stuurprogramma's, instellingen (bediening van de aan/uit-schakelaar, deksel 
sluiten, eigenschappen van taakbalk, bestandsextensies, nummer van gebruikersprofiel), foutgegevens 
(BSoD, toepassingsfout) ), tijd en aantal malen dat onderdelen zijn gebruikt en instellingen hiervoor (zoals 
de aan/uit-schakelaar, netadapter, accu, lcd, ventilator, geluidsvolume, draadloze LAN-schakelaar, 
webcam, LAN-adapter, draadloze LAN-adapter, Bluetooth, touchpad, dockingstation, USB, Express Card, 
beeldschermpoort, eSATA-poort, audiopoort, SD-kaart), gebruik van door TOSHIBA geleverde 
functies/toepassingen (bijvoorbeeld instellingen, bediening, installatiestatus, starttijden, achtergrond), 
datum dat het systeem voor het eerst is opgestart, en gebruik van het systeem en onderdelen (zoals 
toetsenbord (aantal keren dat op de FN-toets is gedrukt), knoppen, energie-instellingen, energiestatus, 
accu (temperatuur, laad- en ontlaadcapaciteit), CPU, geheugen, schermverlichting (ingeschakelde tijd), 
temperatuur warmtemodule), worden opgeslagen op de vaste schijf van de pc. Er worden maar weinig 
gegevens op de vaste schijf opgeslagen, slechts ongeveer 20 MB of minder voor elk jaar 
systeemactiviteit. Dit programma verzamelt ook geen gegevens die een persoon kunnen identificeren. 



De verzamelde gegevens worden gebruikt om de werking van het systeem te controleren, u op de hoogte 
te stellen van de systeemstatus en u zo nodig te helpen bij het stellen van een diagnose van problemen 
mocht de computer ooit onderhoud vereisen. Toshiba kan deze gegevens ook gebruiken voor interne 
kwaliteitsanalyse. Met in achtneming van de bovenstaande beperkingen kunnen de opgeslagen 
gegevens beschikbaar worden gesteld aan instanties buiten uw land of regio en in die landen of regio's 
kunnen wel of niet dezelfde wetten of niveaus voor gegevensbescherming gelden als in uw eigen land of 
regio. 

De verzamelde gegevens worden alleen verzonden als TOSHIBA Service Station op de pc is 
geïnstalleerd, de knop 'Verbinding van PC Health Info' beschikbaar is en de functie Verbinding van PC 
Health Info is ingeschakeld. De verzonden gegevens worden statistisch geanalyseerd en worden gebruikt 
voor een betere productplanning en -ontwikkeling, zoals verbetering van toepassingssoftware. Voor meer 
informatie raadpleegt u de 'Kennisgeving en akkoordverklaring voor gegevensoverdracht door PC Health 
Monitor' van TOSHIBA Service Station die u kunt weergeven door te klikken op de knop 'Verbinding van 
PC Health Info'. 

PC Health Monitor of het gebruik ervan vormt geen uitbreiding of wijziging van Toshiba's verplichtingen 
binnen de standaard beperkte garantie. De voorwaarden en beperkingen in de standaard beperkte 
garantie van Toshiba blijven van toepassing. 

Hoewel het wordt aanbevolen PC Health Monitor nu in te schakelen, kunt u ervoor kiezen dit niet te doen 
of het op een later moment in te schakelen. Nadat u het hebt ingeschakeld, kunt u de controlefunctie 
uitschakelen en de toepassing op elk moment verwijderen via de optie 'Een programma verwijderen' in 
het Configuratiescherm.  Als u PC Health Monitor verwijdert, worden automatisch alle gegevens 
verwijderd die eerder door de toepassing zijn verzameld en opgeslagen. 

 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van het productverbeteringsprogramma (Tablet) 

Kennisgeving en akkoordverklaring voor het productverbeteringsprogramma 

Welkom bij het productverbeteringsprogramma van TOSHIBA. Deze toepassing herkent het serienummer 
van het systeem en van afzonderlijke onderdelen en houdt specifieke activiteiten bij met betrekking tot de 
computer en het gebruik ervan. De details van de gegevenscontrole en -verzameling kunnen per 
productconfiguratie verschillen.  

De gegevens over het systeem, onderdelen en gebruik die worden bijgehouden en verzameld, te weten: 
basisgegevens over de computer (zoals productnaam, modelnummer, artikelnummer, serienummer, 
BIOS-versie, firmwareversie), basisgegevens over onderdelen (zoals videoapparaat, geluidsapparaat, 
netwerkapparaat, vaste schijf, solid-state drive, optisch station), gegevens over het besturingssysteem 
(zoals versie, installatiedatum, Direct X-versie, versie van Internet Explorer, geïnstalleerde 
updateprogramma's en stuurprogramma's, instellingen (bediening van de aan/uit-schakelaar, deksel 
sluiten, eigenschappen van taakbalk, bestandsextensies, nummer van gebruikersprofiel), foutgegevens 
(BSoD, toepassingsfout) ), tijd en aantal malen dat onderdelen zijn gebruikt en instellingen hiervoor (zoals 
de aan/uit-schakelaar, netadapter, accu, lcd, ventilator, geluidsvolume, draadloze LAN-schakelaar, 
webcam, LAN-adapter, draadloze LAN-adapter, Bluetooth, touchpad, dockingstation, USB, Express Card, 
beeldschermpoort, eSATA-poort, audiopoort, SD-kaart), gebruik van door TOSHIBA geleverde 
functies/toepassingen (bijvoorbeeld instellingen, bediening, installatiestatus, starttijden, achtergrond), 
datum dat het systeem voor het eerst is opgestart, en gebruik van het systeem en onderdelen (zoals 
toetsenbord (aantal keren dat op de FN-toets is gedrukt), knoppen, energie-instellingen, energiestatus, 



accu (temperatuur, laad- en ontlaadcapaciteit), CPU, geheugen, schermverlichting (ingeschakelde tijd), 
temperatuur warmtemodule), worden opgeslagen op de vaste schijf van de pc. Er worden maar weinig 
gegevens op de vaste schijf opgeslagen, slechts ongeveer 20 MB of minder voor elk jaar 
systeemactiviteit. Dit programma verzamelt ook geen gegevens die een persoon kunnen identificeren. 

Met in achtneming van de bovenstaande beperkingen kunnen de opgeslagen gegevens beschikbaar 
worden gesteld aan instanties buiten uw land of regio en in die landen of regio's kunnen wel of niet 
dezelfde wetten of niveaus voor gegevensbescherming gelden als in uw eigen land of regio. 

De verzamelde gegevens worden alleen verzonden als TOSHIBA Service Station op de pc is 
geïnstalleerd, de knop 'Productverbeteringsprogramma' beschikbaar is en de functie voor verbinding met 
het productverbeteringsprogramma is ingeschakeld. De verzonden gegevens worden statistisch 
geanalyseerd en worden gebruikt voor een betere productplanning en -ontwikkeling, zoals verbetering 
van toepassingssoftware. Voor meer informatie raadpleegt u de 'Kennisgeving en akkoordverklaring voor 
gegevensoverdracht door het productverbeteringsprogramma' van TOSHIBA Service Station die u kunt 
weergeven door te klikken op de knop 'Productverbeteringsprogramma'. 

Het productverbeteringsprogramma of het gebruik ervan vormt geen uitbreiding of wijziging van Toshiba's 
verplichtingen binnen de standaard beperkte garantie. De voorwaarden en beperkingen in de standaard 
beperkte garantie van Toshiba blijven van toepassing. 

Nadat u het hebt ingeschakeld, kunt u de controlefunctie uitschakelen en de toepassing op elk moment 
verwijderen via de optie 'Een programma verwijderen' in het Configuratiescherm. Als u het 
productverbeteringsprogramma verwijdert, worden automatisch alle gegevens verwijderd die eerder door 
de toepassing zijn verzameld en opgeslagen. 

 

TOSHIBA TEMPRO 

INLEIDING  

TOSHIBA Europe GmbH (TEG) hecht veel waarde aan de privacy van gebruikers. We willen dat u met 
een gerust hart onze websites kunt bezoeken en gebruik kunt maken van onze software.  

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en we gebruiken alleen uw gegevens voor zover 
deze rechtmatig zijn verkregen, in overeenstemming met Duitse en Europese wetten op het gebied van 
gegevensbescherming.  

Dit beleid beschrijft de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we de persoonlijke gegevens van 
onze gebruikers verzamelen en gebruiken, en wat u moet doen als u uw persoonlijke gegevens wilt laten 
verwijderen. We hebben slechts één reden om gegevens over u te verzamelen: om u de best mogelijke 
service te bieden. 

Lees de informatie over TEMPRO goed door. Als u deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van 
TEMPRO niet accepteert, wordt de service beëindigd en wordt de toepassing niet uitgevoerd als u zich 
aanmeldt.  

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN VOOR WELK DOEL? 



Voor een goede werking van het programma is het noodzakelijk dat TEMPRO van tijd tot tijd gegevens 
verzamelt. TEG verzamelt via deze service geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, 
telefoonnummer of e-mailadres ("persoonlijke gegevens"), tenzij u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.   

Er zijn omstandigheden waaronder u uw persoonlijke gegevens aan ons zou willen verstrekken: (i) uw 
naam, postadres, telefoonnummer, producten die u aanschaft, (ii) uw e-mailadres, zodat we u de 
informatie kunnen opsturen die u hebt aangevraagd, of zodat we u als gebruiker kunnen registreren, 
zodat u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie. Als u wilt dat wij geen persoonlijke gegevens over u 
verzamelen, moet u deze niet aan ons opsturen. 

Van tijd tot tijd vraagt TEMPRO informatie op bij onze servers, om deze aan u te verstrekken. Bij deze 
vragen moeten de volgende gegevens worden verstrekt: serienummer, modelnummer, taal- en 
landinstellingen van de computer, landcode, vraagtype, vraagcategorie (subtype) en TEMPRO-versie. 
Alle hierboven opgesomde gegevens zijn niet-persoonlijk en zijn essentieel voor de afhandeling van de 
vraag. Verder gebruiken wij de gegevens om inhoud volgens uw wensen weer te geven, om inhoud weer 
te geven waarvan wij denken dat deze interessant is voor u, om u informatie te kunnen sturen over onze 
services, om u e-mailberichten te kunnen sturen over diverse zaken waaronder technische ondersteuning 
en servicegebruik, en om contact met u op te kunnen nemen voor het oplossen van 
ondersteuningsproblemen.  

U kunt de TEMPRO-service stoppen door de optie Uitschakelen te selecteren in het menu van de 
toepassing. 

DELEN WE UW GEGEVENS MET ANDEREN? 

We kunnen de gegevens naar vertegenwoordigers sturen die namens ons optreden in het kader van 
bovengenoemde activiteiten. Dergelijke vertegenwoordigers zijn gebonden aan het beleid van TEG ten 
aanzien van gegevensbescherming en zullen hier ook naar handelen. TEG zal de persoonlijke gegevens 
die u via deze site aan ons ter beschikking stelt, niet verkopen, verhuren of op andere wijze bewust 
kenbaar maken aan derden (anders dan aan vertegenwoordigers die namens ons optreden, zoals 
hierboven is beschreven).   

De gegevens die wij verzamelen, delen we niet met anderen en we verkopen deze ook niet aan derden. 
We stellen deze gegevens op geen enkele wijze ter beschikking aan onze advertentiepartners of 
reclamebureaus.  

BEVEILIGING  

TEG doet al het mogelijke om de beveiliging van uw gegevens te garanderen. We hebben passende 
fysieke, elektronische en beheertechnische procedures in het leven geroepen om de gegevens die we 
verzamelen, optimaal te beveiligen. Hierdoor wordt ongeoorloofde toegang of openbaarmaking 
voorkomen, is de nauwkeurigheid van de gegevens gewaarborgd en wordt ervoor gezorgd dat de 
gegevens op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt.  

CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, of als u de persoonlijke gegevens die we over 
u hebben wilt bijwerken, verwijderen of corrigeren, neem dan gerust contact op met het Toshiba-
callcenter in uw omgeving. 



Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van TEG op http://eu.computers.toshiba-
europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van het hulpprogramma TOSHIBA Service Station 

Via deze toepassing kan uw computer automatisch zoeken naar belangrijke software-updates of andere 
waarschuwingen van TOSHIBA die specifiek zijn voor uw computersysteem en de programma's erop 
(aanvankelijk elke 30 dagen, maar dit kan vaker of minder vaak gebeuren vanwege internetstoringen, 
nieuwe pogingen, directe actie van de gebruiker of een wijziging in het beleid op de TOSHIBA-servers). 
Als deze toepassing is ingeschakeld, wordt regelmatig een klein aantal systeemgegevens naar onze 
servers verzonden (namelijk model, artikelnummer, UUID, voorkeurstaal, serienummer, eerste 
opstartdatum, waarschuwings- of updateweergave, downloaden en installeren van updates, versie van 
besturingssysteem, softwarestatus, enz.).  

Mochten de bovenstaande systeemgegevens die naar TOSHIBA worden gezonden in uw regio als 
persoonlijke gegevens worden beschouwd, dan worden deze gegevens behandeld in strikte 
overeenstemming met de regels en bepalingen die worden beschreven in dit document en met 
toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.  

TOSHIBA kan de gegevens gedurende zeven (7) jaar bewaren, kan deze informatie gebruiken voor 
technische ondersteuning en marketingservices, en kan deze delen met TOSHIBA’s wereldwijde 
ondersteuningsorganisatie, gelieerde TOSHIBA-bedrijven of andere derde partijen die door TOSHIBA zijn 
ingehuurd om ondersteuningsservices te bieden en deze gegevens kunnen worden gebruikt in verband 
met systeemondersteuning.  

Wanneer uw computer op onze servers naar updates of waarschuwingen zoekt, bieden we u automatisch 
de mogelijkheid uw computer bij te werken of de update of waarschuwing rechtstreeks naar uw computer 
te laten verzenden. We houden ook een logbestand bij van de updates of waarschuwingen die op onze 
servers zijn geïnstalleerd.  

Hoewel we aanraden het hulpprogramma TOSHIBA Service Station nu te activeren, kunt u dit ook later 
doen of ervoor kiezen deze functie niet te gebruiken. Als u ervoor kiest om het hulpprogramma later te 
activeren, worden er nog steeds systeemgegevens verzameld op uw systeem om deze later te 
verzenden, tenzij u ervoor kiest deze functie niet te gebruiken. 

Na activering blijft u meldingen over updates of waarschuwingen ontvangen totdat u het hulpprogramma 
uitschakelt. U kunt dit op elk moment doen door het hulpprogramma te verwijderen. Nadat u het hebt 
verwijderd, ontvangt u geen updates of waarschuwingen meer.  

Als u ervoor kiest het hulpprogramma TOSHIBA Service Station nu of later te activeren door op de knop 
'Akkoord' te klikken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en met het gebruiken en delen van de 
gegevens. Als u besluit deze toepassing niet te gebruiken en/of niet akkoord gaat met deze bepalingen 
en voorwaarden, klikt u op de knop 'Weigeren' en wordt deze toepassing niet geactiveerd. Van notebooks 
die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Latijns-Amerika kunnen echter nog steeds beperkte 
systeemgegevens worden verzameld en verzonden conform de mededelingen aan gebruikers die gelden 
voor andere programma's van TOSHIBA. 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ook in met de overdracht van gegevens naar 
locaties buiten het land of de regio waar u verblijft, met name Japan en de Verenigde Staten, en erkent u 
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dat deze landen mogelijk niet dezelfde wetten voor of niveaus van gegevensbescherming bieden als 
vereist in uw eigen land. 

 

TOSHIBA-kwaliteitstoepassing  

Wanneer de gebruiker voor het eerst verbinding maakt met het internet, verzamelt TOSHIBA voor de 
interne kwaliteitscontrole en -analyse automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, zoals de naam, 
het artikelnummer of het serienummer van het apparaat en/of de datum waarop de hardware voor het 
eerst is opgestart. Deze gegevensoverdracht is volledig anoniem, want er wordt geen persoonlijk 
identificeerbare informatie verzameld. Hierin verschilt deze gegevensoverdracht van de productregistratie. 

 

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is ook beschikbaar op de website van Toshiba. 

 

Licentieovereenkomst van Intel Security 

Dank u voor het gebruik van Intel Security-software en -diensten ('Software'), aangeboden door McAfee, 
een volledige dochteronderneming van Intel Corporation. Dit is een juridische overeenkomst tussen ons. 
Door onze Software te installeren en te openen, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. 
Lees ze dus zorgvuldig.  

Deze Licentieovereenkomst van Intel Security ('Overeenkomst') beschrijft uw rechten om de Software te 
gebruiken, de beperkingen op dat gebruik, ons recht om betaalde versies of functies van de Software 
automatisch te verlengen en aan u in rekening te brengen, en uw akkoord om elk geschil dat tussen ons 
kan ontstaan aan arbitrage te onderwerpen. Wij hebben links naar extra voorwaarden opgenomen, zoals 
onze Privacyverklaring (http://www.mcafee.com/common/privacy/dutch/index.htm), die belangrijk zijn en 
samen deze juridische overeenkomst vormen die op u van toepassing is. Het laatste artikel van de 
Overeenkomst bevat landspecifieke voorwaarden.  

Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u niet toegestaan de Software te gebruiken of ons uw 
persoonsgegevens te verstrekken zonder de toestemming van een van uw ouders of van uw voogd, die 
deze Overeenkomst eerst moet accepteren en de Software namens u moet beheren.  

1. Acceptatie van deze Overeenkomst en Wijzigingen – Door op de acceptatieknop te klikken en de 
Software te installeren, gaat u onvoorwaardelijk akkoord om door deze Overeenkomst gebonden te zijn 
en erkent u dat ze afdwingbaar is als een schriftelijk contract dat door u is ondertekend. Als u niet 
onvoorwaardelijk akkoord gaat met al deze voorwaarden, mag u deze Software niet installeren, gebruiken 
of openen. Ingeval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze Overeenkomst en de Engelse 
versie, prevaleert de Engelse versie. WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF DE 
BEPALING INZAKE VERTROUWELIJKE ARBITRAGE EN GESCHILLENREGELING HIERONDER, VAN 
TIJD TOT TIJD NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OM WELKE REDEN DAN OOK WIJZIGEN. Het kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om wetswijzigingen of wijzigingen in de werking van de Software in deze 
Overeenkomst te verwerken. Als wij in deze Overeenkomst materiële wijzigingen aanbrengen, zijn deze 
pas van kracht nadat wij via de contactgegevens die u hebt verstrekt (of via andere middelen) contact 
met u hebben opgenomen en u de mogelijkheid hebben geboden om de bijgewerkte Overeenkomst te 
lezen en binnen de 30 dagen te accepteren of weigeren. Alle andere wijzigingen in de Overeenkomst 



worden onmiddellijk van kracht. Het is zeer belangrijk dat u uw accountinformatie, inclusief uw e-
mailadres en andere contactgegevens, up-to-date houdt. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde 
versie van de Overeenkomst, mag u de versie van de door u gekochte Software blijven gebruiken 
gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst, maar mag u de Software niet bijwerken en mag 
u de Overeenkomst niet verlengen. Als u uw acceptatie van deze Overeenkomst intrekt, moet u op dat 
moment de installatie van de Software ongedaan maken en mag u de Software niet langer gebruiken. Als 
u deze Overeenkomst schendt, kunnen wij uw toegang tot en gebruik van de Software beëindigen.  

2. Gebruikslicentie – Wij verlenen u graag een niet-exclusieve beperkte licentie om de Software te 
installeren voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. 
Deze licentie is beperkt tot het aantal apparaten waarvoor uw abonnement u een licentie verleent, is niet 
overdraagbaar en kan door ons worden herroepen zoals bepaald in deze Overeenkomst.  

Wij, samen met onze leveranciers en partners, blijven eigenaar van onze respectieve Software en alle 
rechten met betrekking tot de Software, inclusief alle intellectuele-eigendomsrechten. De enige rechten 
die wij u verlenen, zijn die welke in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld. Als u ons opmerkingen, 
informatie, meningen of suggesties stuurt, die wij als "Feedback' beschouwen, staat u ons toe uw 
Feedback zonder beperking, voor welk doel dan ook en zonder vergoeding aan u te gebruiken.  

Uw gebruik van de Software is beperkt tot apparaten en besturingssystemen die wij ondersteunen en kan 
worden beïnvloed door de prestaties en compatibiliteit van uw hardware, software en internettoegang. 
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur aan de systeemvereisten voldoet. 
U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw apparatuur, inclusief het van tijd tot tijd verwerven van 
updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken. De systeemvereisten kunt u raadplegen op 
onze website.  

3. Looptijd van de Overeenkomst – Deze Overeenkomst is van kracht gedurende de looptijd van het 
abonnement dat u hebt gekocht, tenzij ze eerder wordt beëindigd zoals hieronder toegestaan. Indien voor 
betaalde versies van de Software geen looptijd is opgegeven, is de standaardlooptijd één jaar vanaf de 
datum waarop u de Software voor het eerst verwierf. Voor gratis versies van de Software, inclusief elke 
functie die wij u geven om uit te proberen of te evalueren, of die wij u welwillend ter beschikking stellen, of 
die is bestempeld als 'Pre-Release', 'Limited Release' of 'Beta', of die anderszins omschreven is als 
experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel ('Gratis Software'), is deze Overeenkomst van 
kracht zolang we de Software aan u beschikbaar stellen. Wij kunnen ervoor kiezen om u tijdens of na uw 
betaalde abonnement Gratis Software ter beschikking te stellen. Elk gebruik van die Gratis Software is 
onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zolang de Gratis Software wordt gebruikt. Wij 
kunnen deze Overeenkomst naar eigen goeddunken beëindigen als u zich niet houdt aan de 
voorwaarden ervan. U kunt deze Overeenkomst vóór het verstrijken van de looptijd beëindigen door de 
Software permanent van uw apparaten te verwijderen en uw account bij ons op te zeggen. Indien deze 
Overeenkomst wordt beëindigd, moet u stoppen met het gebruik van de Software en moet u, als u dat 
nog niet hebt gedaan, alle kopieën van de Software permanent wissen.  

Indien de Overeenkomst afloopt of om welke reden dan ook eindigt, is het u niet langer toegestaan de 
Software, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of openen en kunnen we uw 
account naar eigen goeddunken opzeggen en/of sluiten. Na de afloop- of beëindigingsdatum zullen we 
ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of geback-upte informatie, teksten, bestanden, 
links, afbeeldingen of andere materialen die u ons hebt verstrekt ('Content') te verwijderen. Het is uw 
verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat 
deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd. Het is niet onze verantwoordelijkheid om u een kopie van 



uw Content te geven. Het gebruik van de Software is te allen tijde onderworpen aan de voorwaarden van 
deze Overeenkomst. 

4. AUTOMATISCHE VERLENGING, OPZEGGING EN TERUGBETALING – U GAAT AKKOORD 
OM ONS TOE TE STAAN UW BETAALDE ABONNEMENT AUTOMATISCH TE VERLENGEN. 
VOORDAT UW ABONNEMENT AFLOOPT, STUREN WE U EEN BERICHT OP HET E-MAILADRES 
DAT U HEBT OPGEGEVEN TOEN U ZICH ABONNEERDE OM U TE INFORMEREN OVER DE 
KOMENDE VERLENGING. WIJ ZULLEN U DE WINKELPRIJS VOOR DE SOFTWARE AANREKENEN 
ZOALS OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING OP ONZE WEBSITE VERMELD, ZONDER 
PROMOTIES OF KORTINGEN TE VERREKENEN. WIJ ZULLEN U VIA E-MAIL EEN 
ONTVANGSTBEWIJS STUREN OM DE VERLENGINGSDATUM, PRIJS, LOOPTIJD EN EVENTUELE 
BTW TE BEVESTIGEN. INDIEN DE SOFTWARE OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING EEN 
ANDERE NAAM HEEFT GEKREGEN, GEÜPGRADED IS OF VERVANGEN IS DOOR EEN NIEUW 
PRODUCT MET VERGELIJKBARE FUNCTIES ('VERVANGEND PRODUCT'), KUNNEN WIJ NAAR 
EIGEN GOEDDUNKEN UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGEN MET HET VERVANGENDE 
PRODUCT VOOR EEN PRIJS DIE NIET HOGER IS DAN DE NIET-AFGEPRIJSDE WINKELPRIJS VAN 
UW OORSPRONKELIJKE ABONNEMENT, PLUS EVENTUELE BTW.  

BIJ VERLENGING ZAL DE NIEUWE LOOPTIJD EVEN LANG ZIJN ALS DE VERSTREKEN LOOPTIJD, 
TENZIJ DOOR ONS ANDERS AANGEGEVEN OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING. BIJ 
ABONNEMENTEN VAN ÉÉN JAAR OF MEER WORDEN DE VERLENGING EN UW BETALING 
VERWERKT BINNEN 30 DAGEN NA DE VERVALDAG VAN DE LOPENDE ABONNEMENTSPERIODE 
EN ELKE VERJAARDAG DAARNA. WIJ ZULLEN U INFORMEREN OVER DE STATUS VAN UW 
ACCOUNT EN ALLE WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN VAN UW ABONNEMENT. 

OP ELK MOMENT NA AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT KUNT U UW INSTELLINGEN VOOR 
AUTOMATISCHE VERLENGING WIJZIGEN IN UW ONLINE ACCOUNT OF DOOR CONTACT OP TE 
NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ALS U NIET WILT DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH 
WORDT VERLENGD, MOET U MINSTENS DERTIG DAGEN VOORDAT UW ABONNEMENT AFLOOPT 
DE OPTIE 'AUTOMATISCHE VERLENGING' UITSCHAKELEN OF ANNULEREN. ALS U DEZE OPTIE 
NIET UITSCHAKELT OF ANNULEERT, LOOPT UW ABONNEMENT DOOR TOTDAT U HET OPZEGT 
(OF TOTDAT MCAFEE HET OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST BEËINDIGT). 

Bij opzegging van een maandabonnement wordt het door u betaalde abonnementsgeld niet retroactief 
terugbetaald en worden eerder aangerekende abonnementskosten niet pro rata terugbetaald op basis 
van de opzegdatum. Bij opzegging van een maandabonnement worden geen terugkerende kosten meer 
aangerekend en hebt u toegang tot uw abonnement tot het einde van de maand waarin u McAfee van uw 
opzezgging in kennis hebt gesteld. 

Bij andere betaalde abonnementen dan maandabonnementen kunt u uw gebruik van de Software te allen 
tijde beëindigen en bieden wij u een terugbetaling aan (alleen voor de lopende abonnementsperiode) 
indien u onze klantenservice binnen 60 dagen na aankoop of verlenging hierom verzoekt. Als u meer dan 
60 dagen na aankoop of verlenging contact opneemt met onze klantenservice om uw abonnement op te 
zeggen, hebt u geen recht op terugbetaling van kosten die u op voorhand hebt betaald voor de lopende 
abonnementsperiode en u blijft aansprakelijk voor alle kosten die u tijdens de lopende 
abonnementsperiode oploopt.  

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw factuurgegevens actueel, volledig en juist zijn.Als we een probleem 
hebben om de betaling te verwerken met behulp van de informatie die u oorspronkelijk hebt verstrekt, 



kunnen we proberen om uw betaling direct via uw creditcard- of debetkaartrekening bij uw financiële 
instelling uit te voeren om een onderbreking van de service te voorkomen.  

Alle kosten die u bij uw internetprovider en mobiele-telefonieaanbieder oploopt in verband met uw gebruik 
van de Software zijn voor uw rekening, met inbegrip van alle aangerekende kosten en boetes voor 
overschrijding van uw toegestane datavolumes of belminuten, of uw gebruik van sms-diensten in binnen- 
en buitenland. 

5. Privacy – We hebben uw privacy en beveiliging hoog in het vaandel staan. Uw veiligheid op het 
internet is een belangrijk onderdeel van onze essentiële missie. Om u diensten te kunnen leveren, 
kunnen we persoons- en machinegegevens, met inbegrip van gevoelige informatie (bijvoorbeeld 
biometrische gegevens, gezondheidsgerelateerde gegevens, financiële/factuurgegevens en geografische 
locatie) verzamelen en verwerken in overeenstemming met onze Privacyverklaring 
(http://www.mcafee.com/common/privacy/dutch/index.htm). We kunnen dergelijke gegevens doorsturen 
naar en verwerken in de Verenigde Staten en andere landen waar wij of onze dienstenleveranciers 
vestigingen hebben. U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Software en het verzamelen, 
verwerken of delen van informatie via de Software onderworpen is aan onze Privacyverklaring die op het 
moment van uw gebruik van kracht is. 

Wij zullen u periodiek berichten van de Intel Security-bedrijvengroep sturen die verband houden met de 
Software (inclusief e-mailberichten, sms-berichten en berichten die in producten worden weergegeven) 
om u op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot uw account, uw abonnement 
of de Software waarop u recht hebt. Met uw toestemming (impliciet of expliciet) zullen we u ook 
commerciële boodschappen sturen, zoals speciale aanbiedingen, promoties, wedstrijden/prijzenspelletjes 
en evenementen van ons en geselecteerde derden. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor 
deze commerciële boodschappen. 

6. Beperkingen op gebruik – Om de Software veilig en voor iedereen beschikbaar te houden, 
moeten we een aantal beperkingen opleggen op wat u met de Software kunt doen. De Software wordt 
aan u in licentie gegeven, niet verkocht, en wordt beschermd door nationale en internationale wetten en 
verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld. U hebt geen recht om de Software zonder 
onze toestemming te reproduceren of distribueren. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes of andere 
straffen die het burgerlijk recht en strafrecht in uw land toestaan. Het is u niet toegestaan: de Software 
terugwerkend te ontsleutelen ('reverse engineering') of anderszins de broncode van de Software 
proberen af te leiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan; de Software aan te passen of te wijzigen of 
afgeleide werken te maken op basis van de Software; de Software te publiceren, te kopiëren (u mag wel 
reservekopieën maken als uw abonnement dat toestaat), te verkopen, uit te lenen, te verhuren, in 
sublicentie te geven, over te dragen of op enige andere wijze aan iemand anders door te geven; de 
Software te gebruiken voor commerciële doeleinden; technische beveiligingsmaatregelen in de software 
proberen te omzeilen; de Software te gebruiken om de wet te overtreden; u in te laten met activiteiten die 
interfereren met iemand anders gebruik van de Software. Als u de Software op een mobiel apparaat hebt 
geïnstalleerd en u de eigendom van dat apparaat aan iemand anders overdraagt, moet u alle Software 
van dat apparaat verwijderen en moet u de apparaatgegevens uit uw account bij ons verwijderen. Wij 
hebben het recht om deze Overeenkomst, uw account en/of uw toegang tot de Software naar eigen 
goeddunken te beëindigen of op te schorten indien we van mening zijn dat u deze Overeenkomst hebt 
geschonden. De Software kan voor handhaving noodzakelijke technologie bevatten die de beschikbare 
opslagruimte, het bandbreedteverbruik of het aantal apparaten waarop de Software kan worden 
geïnstalleerd beperkt, of die ons in staat stelt om uw toegang tot de Software op te schorten als u deze 
Overeenkomst hebt geschonden of als uw abonnement is verlopen. 



7. Ondersteuning, updates en levensduur van producten – Eindgebruikers met een betaald 
abonnement dat nog niet verlopen is, krijgen technische ondersteuning in overeenstemming met ons 
actuele standaardondersteuningsaanbod/-beleid en onze actuele standaardondersteuningsprocedures 
zoals beschreven op onze website. Onze standaard ondersteuningsaanbiedingen,  beleidsrichtlijnen en -
procedures kunnen door ons geheel naar eigen goeddunken van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen 
per land verschillen.Elke verplichting die wij eventueel hebben om de vorige versie van de Software te 
ondersteunen, eindigt zodra een upgrade, een gewijzigde of latere versie of een andere update voor de 
Software ('Update') beschikbaar komt. Voor uw gemak en om ervoor te zorgen dat nieuwe functies die wij 
ontwikkelen in de Software op uw apparaten worden geïntegreerd, geeft u ons door het accopteren van 
deze Overeenkomst toestemming om Updates automatisch op uw apparaten te installeren wanneer die 
Updates beschikbaar zijn, voor zover wij dergelijke installaties op de achtergrond kunnen uitvoeren. Alle 
Updates en technische eindgebruikersondersteuning voor Gratis Software die wij eventueel verstrekken, 
worden door ons naar eigen goeddunken verstrekt en kunnen op elk moment worden stopgezet. 

Van tijd tot tijd kunnen wij geheel naar eigen goeddunken besluiten om bepaalde Software of bepaalde 
functies van de Software te beëindigen. 'Einde van de Ondersteuning' verwijst naar de datum waarop we 
geen automatische correcties, updates of technische ondersteuning voor bepaalde Software meer 
leveren. Als een verlengingstermijn voor uw abonnement na het Einde van de Ondersteuning zou aflopen, 
kunt u uw abonnement niet meer verlengen, tenzij anders bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst. 
Meer informatie vindt u op de webpagina 'Levensduur van producten' van McAfee.  

8. Voorwaarden die gelden voor specifieke aanbiedingen, producten of functies 

Producten voor ouderlijk toezicht en producten voor meerdere gebruikers: Om Software voor ouderlijk 
toezicht of Software voor meerdere gebruikers te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn of moet u, 
als u jonger bent dan 18, van uw ouder of wettelijke voogd toestemming hebben gekregen om de 
Software te gebruiken nadat uw ouder of wettelijke voogd deze Overeenkomst heeft geaccepteerd en de 
Software namens u heeft geïnstalleerd. Als u een volwassene, ouder of wettelijke voogd bent, mag u de 
Software alleen gebruiken voor het volgen en controleren van  uw eigen kinderen, kinderen van wie u de 
wettelijke voogd bent en andere kinderen die u wettelijk gezien mag volgen en controleren. 

Gratis producten, testproducten, evaluatieproducten, nog niet op de markt gebrachte producten en 
bètaproducten: Als de Software die u downloadt of anderszins ontvangt Gratis Software is, dan is dit 
artikel van de Overeenkomst eveneens van toepassing. Indien een bepaling in dit artikel in strijd is met 
een of meer andere bepalingen of voorwaarden in deze Overeenkomst, heeft dit artikel voorrang op die 
andere bepaling(en) en voorwaarde(n) met betrekking tot dergelijke Gratis Software, maar alleen voor 
zover nodig om de strijdigheid op te lossen. Alle Gratis Software wordt geleverd in de staat waarin deze 
zich bevindt, zonder enigerlei garantie, vrijwaring, onderhoud of ondersteuning, expliciet of impliciet, 
behoudens wettelijke rechten die juridisch gezien niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. U erkent dat 
Gratis Software bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen of andere 
storingen en gegevensverlies kunnen veroorzaken. U erkent dat wij u niet hebben beloofd of 
gegarandeerd dat wij in de toekomst Gratis Software zullen aankondigen of aan iemand ter beschikking 
zullen stellen, dat wij jegens u geen expliciete of impliciete verplichting hebben om Gratis Software aan te 
kondigen of te introduceren en dat wij niet verplicht zijn om een product dat vergelijkbaar of compatibel is 
met Gratis Software of updates van Gratis Software te introduceren. Dienovereenkomstig erkent u dat elk 
gebruik van de Gratis Software geheel voor eigen risico is. 

'Life of Your (Device)'-abonnement: Het McAfee 'Life of Your (Device)'-abonnement ['Levensduur van uw 
(Apparaat)-abonnement'] kan worden gebruikt op één Windows-pc of één mobiel Android-apparaat ('Uw 
Apparaat') indien inbegrepen in uw aankoop van Uw Apparaat, of op maximaal drie van Uw Apparaten 



als u het McAfee 'Life of Your (Device)'-abonnement apart hebt aangeschaft. Nadat het McAfee “Life of 
Your (Device)”-abonnement correct op Uw apparaat is geïnstalleerd, is het abonnement actief voor de 
rest van de gebruiksduur van Uw apparaat, en hebt u recht op Engelstalige technische ondersteuning per 
telefoon en via het internet tijdens de normale kantooruren gedurende één jaar, en Engelstalige 
technische ondersteuning via het internet, zolang het besturingssysteem dat momenteel op Uw apparaat 
is geïnstalleerd niet meer dan twee versies ouder is dan de meest actuele versie (bijvoorbeeld “Windows 
8.x” of “Android 4.x” , voor de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat (de 
gebruiksduur volgens de industrienorm van een pc is 5-7 jaar, of 3 jaar voor een tablet of smartphone). 
Het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement is in geen enkel geval en in geen enkele situatie 
overdraagbaar of verplaatsbaar naar een ander(e) persoon, pc of apparaat.  Als u Uw apparaat verkoopt 
of anderszins overdraagt aan een andere persoon vóór het einde van de gebruiksduur van Uw apparaat, 
vervalt uw McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement en wordt dit beëindigd, en de volgende eigenaar 
van Uw apparaat heeft niet het recht om het McAfee “Life of Your  (Device)”-abonnement te installeren, te 
gebruiken of te bezitten. Bij elke poging om het “Life of Your  (Device)”-abonnement over te dragen, te 
verplaatsen of opnieuw te installeren op een ander(e) pc of apparaat, of om het abonnement te 
installeren op meer pc's of apparaten dan de originele pc of het originele apparaat, of de originele drie 
pc's of apparaten, waar van toepassing, vervalt het recht om het McAfee “Life of Your  (Device)”-
abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten en wordt dit beëindigd. Om up-to-date te blijven en 
ondersteuning te ontvangen, moet u uw McAfee 'Life of Your (Device)'-software upgraden naar de 
nieuwste versie van het McAfee-product van hetzelfde softwareniveau en moet u deze periodiek 
bijwerken. Als u, op welk moment dan ook, besluit om een upgrade uit te voeren naar een ander McAfee-
product dan het McAfee “Life of Your  (Device)”-abonnement, geldt voor die productupgrade het 
volgende: (1) u moet de abonnements-/licentiekosten voor dat product betalen; (2) de productupgrade is 
GEEN ” Life of Your  (Device)”-licentie; en (3) uw abonnement en voor het McAfee “Life of Your  
(Device)”-abonnement eindigen automatisch zonder opzegging of terugbetaling van eerder betaald geld. 

McAfee SECURE: De McAfee SECURE-service is een dienst die tegen betaling wordt aangeboden aan 
website-eigenaren en die hun websites dagelijks controleert op potentiële kwetsbaarheden; zolang er 
geen problemen worden gevonden, mogen die website-eigenaren het McAfee SECURE-keurmerk op hun 
websites weergeven. Het domein McAfeeSECURE.com heeft aanvullende specifieke voorwaarden die 
van toepassing zijn op de McAfee SECURE-service en die u kunt raadplegen op 
http://www.mcafeesecure.com/us/terms.jsp. 

Wachtwoorden en identiteitsbeheer: U bent verantwoordelijk om uw wachtwoord en uw account veilig te 
houden. Bewaar uw wachtwoord en/of de encryptiesleutel voor uw account veilig, want als u een van de 
twee verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens. U bent als enige verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor alle activiteiten die middels uw account plaatsvinden, inclusief activiteiten door iemand 
die uw account gebruikt. In geval van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account, 
moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies 
veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account; u kunt echter 
aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of anderen lijden als gevolg van het ongeoorloofde 
gebruik. WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT HOOFDWACHTWOORDEN EN KUNNEN UW 
VERSLEUTELDE GEGEVENS NIET ONTSLEUTELEN ALS U HET HOOFDWACHTWOORD VOOR 
EEN WACHTWOORDBEHEERFUNCTIE OF -PRODUCT VERGETEN BENT. Wij bieden zowel gratis als 
betaalde versies van onze wachtwoord- en identiteitsbeheersoftware aan. Bij de gratis versies kunt u 
slechts een beperkt aantal unieke accounts (zoals de aanmeldingsgegevens voor een website of 
applicatie) opslaan. Als u tijdens een promotie kosteloos een betaalde versie van de Software hebt 
gedownload, kunt u na afloop van de promotieperiode geen nieuwe unieke accounts meer toevoegen als 
u het maximale aantal accounts die de gratis versie toestaat, hebt overschreden. ALS U SOFTWARE OF 



DIENSTEN OORSPRONKELIJK HEBT GEDOWNLOAD VANUIT PASSWORDBOX ONDER ZIJN 
PROGRAMMA VOOR LEVENSLANG GRATIS LIDMAATSCHAP OF EEN SOORTGELIJKE 
'LEVENSLANGE' PROMOTIE OF AANBIEDING, ZIJN DIE PROMOTIES OF AANBIEDINGEN NIET VAN 
TOEPASSING EN NIET OVERDRAAGBAAR OP DE SOFTWARE. Als u wachtwoord- of 
identiteitsbeheersoftware van Intel Security downloadt, is die download onderworpen aan alle 
abonnementskosten die in verband met die download zijn gepubliceerd, evenals aan de voorwaarden van 
deze Overeenkomst. 

SiteAdvisor: SiteAdvisor is een softwareprogramma dat en een website die gebruikers wil adviseren over 
bepaalde risico's die aan een website verbonden kunnen zijn. Het programma SiteAdvisor geeft 
gekleurde symbolen weer naast links die door de grote zoekmachines worden verstrekt. Op de website 
www.SiteAdvisor.com wordt informatie verstrekt over de factoren die de beoordeling van een website 
beïnvloeden. De websitebeoordelingen van SiteAdvisor worden voornamelijk bepaald met behulp van 
geautomatiseerde methodes; de software kan niet alle mogelijke aspecten van websitedesign detecteren 
of onderzoeken, noch de intentie van de website-eigenaar bepalen. McAfee heeft geen controle over en 
neemt geen verantwoordelijkheid voor de content van websites van derden. Sommige websites van 
derden kunnen content bevatten die u aanstootgevend, ongepast of beledigend vindt. DE 
WEBSITEBEOORDELINGEN VAN SITEADVISOR ZIJN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT 
SPECIFIEKE PRAKTIJKEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPAALDE WEBSITE, EN 
HOUDEN IN GEEN GEVAL IN DAT MCAFEE DE CONTENT, HET ALGEMENE ONDERWERP, DE 
ALGEHELE KWALITEIT OF DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE ONDERSCHRIJFT. 

9. Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen ('class actions')  

Afspraak om geschillen aan arbitrage te onderwerpen: Elke claim, elk geschil of elk dispuut ('Claim') van 
u of ons tegen de ander die/dat voortvloeit uit, verband houdt met of op enigerlei wijze betrekking heeft op 
de Overeenkomst, de Software of apparatuur, producten of diensten die u van ons hebt ontvangen (of 
voortvloeit uit reclame voor dergelijke producten of diensten), zal op verzoek van een van beide partijen 
worden beslecht door vertrouwelijke bindende arbitrage. Deze afspraak om een beroep te doen op 
arbitrage geldt ook voor claims die betrekking hebben op de afdwingbaarheid of interpretatie van een of 
meer van deze arbitragebepalingen. Wij zullen echter geen arbitrage krachtens deze Overeenkomst 
eisen voor een individuele claim die u naar behoren indient bij en laat behandelen door een 
kantongerecht (in Belgie: vredegerecht) van uw provincie of gemeente, mits het gaat om een claim op 
individuele (niet-collectieve, niet-geconsolideerde en niet-representatieve) basis die alleen bij die 
rechtbank aanhangig wordt gemaakt. 

Deze afspraak om een beroep te doen op arbitrage geldt voor alle disputen en claims van welke aard dan 
ook, ongeacht het type claim, de juridische theorie of het rechtsmiddel (schadevergoeding, 
dwangmaatregel of declaratoire uitspraak). De geschillen waarop dit arbitrageakkoord betrekking heeft, 
zijn niet alleen claims door u maar ook claims die namens of in verband met u worden ingediend, 
bijvoorbeeld door een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, 
rechtverkrijgende of curator. De geschillen waarop dit arbitrageakkoord betrekking heeft, zijn niet alleen 
claims die rechtstreeks verband houden met ons, maar ook met onze moedermaatschappij, gelieerde 
ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers en agenten. Deze arbitrageafspraak heeft 
ook betrekking op claims die worden ingediend in het kader van een groepsgeding, een rechtszaak 
aangespannen door een 'private attorney general' (in de VS) of een andere rechtszaak op 
representatieve basis, met dien verstande en waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de 
arbitrage van dergelijke claims op individuele (niet-collectieve, niet-geconsolideerde, niet-representatieve) 
basis moet gebeuren en dat de arbiter alleen op individuele (niet-collectieve, niet-geconsolideerde, niet-
representatieve) basis kan vonnissen. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT GEEN CLAIMS IN HET 



KADER VAN EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK AANGESPANNEN DOOR EEN 'PRIVATE 
ATTORNEY GENERAL' (IN DE VS) OF EEN ANDERE RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS 
TER ARBITRAGE KUNNEN WORDEN VOORGELEGD, EN DAT DERGELIJKE ZAKEN NIET BIJ EEN 
RECHTBANK AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT ALS U KIEST VOOR OF ALS WIJ KIEZEN 
VOOR ARBITRAGE. DOOR DEZE ARBITRAGEAFSPRAAK TE ACCEPTEREN, STEMT U ERMEE IN 
OM AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK OP 
REPRESENTATIEVE BASIS, EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-ZAAK (IN DE VS) OF EEN 
GECONSOLIDEERDE ARBITRAGEZAAK MET BETREKKING TOT EEN AANGELEGENHEID DIE 
ONDER DEZE ARBITRAGEBEPALING VALT AAN TE SPANNEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN. 

Kennisgeving van een geschil: Als een van ons voornemens is om arbitrage aan te vragen, moet die 
partij de andere partij ten minste 30 dagen vóór aanvang van de arbitrage schriftelijk in kennis stellen van 
het geschil. Deze kennisgeving moet worden verstuurd naar McAfee, Inc., Attention: Legal Department, 
5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en 
contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en McAfee 
zullen elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum 
waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Na 60 dagen kunt u of kan McAfee een 
arbitrageprocedure starten. 

Beheer van de arbitrage: Als u en McAfee een geschil niet oplossen via informele onderhandelingen of in 
een kantongerecht (in België: vredegerecht), zal elke claim, elk geschil of elk dispuut uitsluitend worden 
beslecht door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act ('FAA'), en niet volgens 
het recht van een Amerikaanse staat. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM ALLE GESCHILLEN 
VOOR EEN RECHTER OF JURY IN EEN RECHTBANK TE BRENGEN (OF AAN EEN DERGELIJK 
PROCES DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN PARTIJ OF ALS LID VAN DE GROEP IN EEN 
GROEPSGEDING). In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden beslecht door 
één neutrale arbiter en zal de procedure vertrouwelijk zijn. De arbiter zal een jurist zijn die in zijn of haar 
rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en minstens tien jaar ervaring heeft, of zal een 
gepensioneerde of voormalige rechter zijn die in overeenstemming met de regels van de American 
Arbitration Association (AAA) is gekozen. De arbiter zal gebonden zijn aan de voorwaarden van deze 
Overeenkomst, en de arbitrage zal worden beheerst door de Commercial Arbitration Rules and 
Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA, zoals gewijzigd door deze 
Overeenkomst (het 'Arbitragereglement'). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.adr.org of kunt u 
bellen naar 1-800-778-7879. 

Behalve in het geval van claims of tegenclaims waarbij minder dan USD 25.000 wordt geëist, zal de 
arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en 
conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels 
plaatsvinden, en de Amerikaanse Federal Arbitration Act zal van toepassing zijn op de Overeenkomst en 
de bindende arbitrage. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt 
indien nodig voor het wijzen van het vonnis of indien anderszins wettelijk verplicht. 

Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht kan het arbitraal vonnis advocaatkosten en 
andere kosten omvatten. Het arbitraal vonnis zal de rechten en verplichtingen tussen alleen de 
genoemde partijen bepalen, en alleen met betrekking tot de claims in de arbitrageprocedure, en zal geen 
invloed hebben op de rechten en verplichtingen in een ander geschil. 

Kosten: De partij die de arbitrage start, zal de initiële indieningstaks betalen. Als u een verzoek om 
arbitrage indient en het arbitraal vonnis in uw voordeel is, zal McAfee de door u betaalde indieningstaks 
terugbetalen. Als er een hoorzitting is, zullen wij de vergoedingen en kosten voor de eerste dag van die 



hoorzitting betalen. Alle andere vergoedingen en kosten zullen worden verdeeld in overeenstemming met 
het arbitragereglement. Wij zullen echter de indieningstaksen en andere kosten voorschieten of 
terugbetalen als de arbiter bepaalt dat u zich niet kunt veroorloven om ze te betalen of als u ons dat 
vraagt en wij van oordeel zijn dat er een goede reden is om ze voor te schieten of terug te betalen.  Elke 
partij zal de kosten van haar advocaten, deskundigen en getuigen alsmede andere kosten dragen, 
ongeacht wie de arbitragezaak wint. Een partij kan de kosten echter geheel of gedeeltelijk verhalen op de 
andere partij indien de arbiter dat op grond van toepasselijk recht bepaalt. 

Behoud van het recht om onze toevlucht te nemen tot voorlopige rechtsmiddelen: Niets in dit document 
zal worden beschouwd als een beperking of inperking van ons recht om onze toevlucht te nemen tot 
rechtsmiddelen buiten de rechtbank om of om aan wettelijke processen te voldoen, of om voorlopige 
rechtsmiddelen zoals een dwangmaatregel, inbeslagneming of derdenbeslag door een daartoe bevoegde 
rechter te verkrijgen, echter met dien verstande dat u ervoor kunt kiezen of dat wij ervoor kunnen kiezen 
om een eventueel geschil met betrekking tot dergelijke voorlopige rechtsmiddelen aan arbitrage te 
onderwerpen. 

Strijdige bepalingen: In geval van strijdigheid tussen het Arbitragereglement en deze arbitrageafspraak, 
prevaleert deze arbitrageafspraak. 

Indien een deel van deze arbitrageafspraak ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige 
bepalingen van de arbitrageafspraak niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het 
verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageafspraak nietig is; 
en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een 'private attorney 
general' (in de VS) ongeldig wordt geacht, de arbitrageafspraak alleen met betrekking tot dergelijke 
claims nietig is. Deze arbitrageafspraak blijft na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst van 
kracht. In geval van een conflict tussen deze arbitrageafspraak en een andere van toepassing zijnde 
arbitragebepaling, prevaleert deze arbitrageafspraak. 

AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK: INDIEN EEN CLAIM OM WELKE REDEN DAN 
OOK BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT EN NIET TER ARBITRAGE WORDT 
VOORGELEGD, KOMEN U EN MCAFEE OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL ZIJN. 
U EN MCAFEE DOEN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK 
IN EEN GESCHIL DAT OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE 
OVEREENKOMST OF UIT EEN APPARAAT, PRODUCT OF DIENST DAT/DIE U VAN ONS HEBT 
ONTVANGEN (OF UIT RECLAME VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN). MOCHT HET 
TOT EEN RECHTSZAAK KOMEN, DAN MAG DIT LID WORDEN GEBRUIKT ALS BEWIJS VAN EEN 
SCHRIFTELIJKE INSTEMMING MET RECHTSPRAAK DOOR EEN RECHTER. 

10. Recht dat op deze Overeenkomst van toepassing is – Behoudens het bepaalde in artikel 20 
hieronder, zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle 
geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met 
inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in 
overeenstemming met het recht van de staat New York, met uitzondering van zijn collisieregels, met dien 
verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met 
betrekking tot arbitrage. Indien om welke reden dan ook geoordeeld wordt dat het recht van de staat New 
York niet van toepassing is, dan zullen, behoudens het bepaalde in artikel 20 hieronder, deze 
Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien 
uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele 
geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht 
van de staat Texas, met uitzondering van zijn collisieregels, met dien verstande dat de Amerikaanse 



Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens 
Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van 
toepassing op de Software. 

11. Beperkte garanties; Afwijzing van andere garanties – Gedurende 30 dagen na de datum van 
aankoop garanderen wij, alleen voor betaalde versies van de Software, dat de Software waarvoor deze 
Overeenkomst een licentie verleent (inclusief tijdens de garantieperiode verstrekte updates, maar slechts 
tot de garantie vervalt) in hoofdzaak zal werken in overeenstemming met de documentatie die wij in 
verband met die Software op het moment van aankoop hebben verstrekt, en dat elke materiële drager 
(zoals een cd-rom, maar met uitzondering van apparaten die door andere bedrijven zijn gemaakt) waarop 
de Software is opgeslagen en aan u wordt geleverd vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Wij 
garanderen niet dat een bepaald mobiel apparaat of een bepaalde computer compatibel zal zijn of zal 
functioneren met de Software. Wij garanderen evenmin, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
voor, de werking van uw persoonlijke apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Software. Uw 
enige verhaalsmogelijkheid, en onze volledige aansprakelijkheid en die van onze leveranciers, in geval 
van een schending van deze beperkte garantie, is dat wij, naar onze keuze, de prijs die u voor de licentie 
hebt betaald zullen terugbetalen; het defecte medium dat de Software bevat zullen vervangen; of zullen 
zorgen voor een alternatieve vorm van genoegdoening zoals vereist door de lokale 
consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Mogelijk zijn deze verhaalsmogelijkheden in sommige landen 
niet beschikbaar voor zover wij op grond van toepasselijke exportwetten en -regels onderworpen zijn aan 
beperkingen. Als de materiële drager defect is, moet u deze op eigen kosten retourneren naar het 
verkooppunt waar u de drager hebt gekocht en een kopie van uw aankoopbewijs laten zien. Voor elk 
vervangend medium geldt deze garantie voor het restant van de oorspronkelijke garantietermijn.DE 
BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW EXCLUSIEVE GARANTIES. DEZE VERVANGEN ALLE 
ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, 
INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE, 
BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF 
NIET-INBREUK. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DIT ARTIKEL WORDT DE 
SOFTWARE GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT. U BENT 
VERANTWOORDELIJK VOOR HET SELECTEREN VAN SOFTWARE OM DE DOOR U BEOOGDE 
RESULTATEN TE VERKRIJGEN, VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE 
EN VOOR DE VERKREGEN RESULTATEN WIJ GEVEN GEEN GARANTIE AF VOOR HET GEBRUIK 
OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE.WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE 
PROBLEEMLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF VRIJ VAN FOUTEN OF DEFECTEN ZAL 
ZIJN, OF DAT DE SOFTWARE BESCHERMING ZAL BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE 
BEVEILIGINGSRISICO'S (INCLUSIEF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR DERDEN), OF DAT ER 
GEEN STORINGEN OF ANDERE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN ONTSTAAN DOOR 
VIRUSSEN, INFECTIES, WORMEN OF SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE CODE DIE NIET DOOR 
ONS ZIJN GEÏNTRODUCEERD OF ONTWIKKELD, OF DAT DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZAL 
VOLDOEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE UITVAL OF ONDERBREKING VAN DE 
SERVICE, VOOR VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS OF SYSTEMEN OF VOOR ANDERE 
SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF INBRAAK. 

De Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen of bedoeld voor zeer risicovolle activiteiten zoals 
gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, waaronder nucleaire installaties, 
vliegtuignavigatie- of -communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, wapensystemen, 
levensinstandhoudingsmachines of een andere toepassing waarbij de storing of uitval van de Software 



direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij wijzen 
uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor zeer risicovolle activiteiten af. 

12. Beperking van aansprakelijkheid – GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE. 
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE 
DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR: (A) INDIRECTE, SPECIALE, 
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; (B) DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE 
INFORMATIE OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTEN, 
EN (C) SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, LOONVERLIES, 
WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERFOUTEN OF -STORINGEN, GEGEVENSVERLIES OF 
ENIGERLEI NALATIGHEID OF VOOR ENIG(E) ANDER(E) INDIRECT(E) SCHADE OF VERLIES. IN 
GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS, ONZE GELIEERDE 
ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE 
DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE KRACHTENS DEZE 
OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE DESBETREFFENDE SOFTWARE 
HEBT BETAALD, OF USD 100 (OF DE TEGENWAARDE IN NATIONALE VALUTA) ALS U GRATIS 
SOFTWARE HEBT GEBRUIKT. U gaat akkoord met de beperkingen van de aansprakelijkheid in dit 
artikel 12 en erkent dat als u niet met deze voorwaarde zou instemmen, de prijs voor de Software hoger 
zou zijn. Niets in deze Overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande 
wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied 
niet contractueel afstand mag worden gedaan. 

13. Eindgebruikers bij de overheid en exportbeperkingen – De Software is commerciële 
computersoftware volgens DFARS Section 217.7202, het Defense Federal Acquisition Regulations 
Supplement (gecodificeerd op grond van Chapter 2 in Title 48, Code of Federal Regulations). De 
bijgevoegde documentatie (in voorkomend geval) is documentatie voor commerciële computersoftware 
volgens FAR Section 12.212, de Federal Acquisition Regulations (gecodificeerd in Title 48 van de 
Amerikaanse Code of Federal Regulations). Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, release, uitvoering, 
weergave of openbaarmaking van de Software en de bijbehorende documentatie door de Amerikaanse 
overheid valt uitsluitend onder deze Overeenkomst en is verboden, behalve voor zover uitdrukkelijk 
toegestaan door deze Overeenkomst. 

De Software en de gerelateerde documentatie, inclusief technische gegevens, mag niet worden 
geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd indien dit in strijd is met de Amerikaanse Export 
Administration Act, de bijbehorende uitvoeringswetten en -voorschriften, de wet- en regelgeving van 
andere Amerikaanse instanties of de export- en importwetten van het rechtsgebied waar u de Software 
hebt verkregen. De export naar een bepaald(e) persoon, entiteit of land kan wettelijk verboden zijn. 
Informatie over importbeperkingen is te vinden op de volgende websites: http://www.treas.gov/ofac en 
http://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.  

14. Programma's van derden – Op sommige materialen van derden die deel uitmaken van de 
Software kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn, die meestal te vinden zijn in een bij de 
Software geleverd bestand met de naam 'Read Me' (Lees mij) of 'About'  (Info). Die materialen van 
derden kunnen broncode omvatten van software waarvoor derden een licentie hebben verleend onder 
een of meer licenties voor opensourcesoftware of gratis software, met inbegrip van de GNU General 
Public License (GPL), die als 'Opensourcesoftware' wordt beschouwd. De Opensourcesoftware wordt in 
licentie gegeven onder voorwaarden die afwijken van deze Overeenkomst, kunnen in sommige gevallen 
strijdig zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zullen van toepassing zijn in plaats van de 
voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een licentie voor opensourcesoftware vereist dat we broncode 



met betrekking tot de Software of wijzigingen van de Software distribueren, zullen we de broncode op 
verzoek beschikbaar maken. 

15. Geen verklaring van afstand – Wij doen geen afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst 
tenzij we er in een ondertekend schrijven afstand van doen. 

16. Scheidbaarheid – Indien een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet 
afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van deze 
Overeenkomst volledig afdwingbaar; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT DE 
ARBITRAGEAFSPRAAK NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP CLAIMS WAARVOOR DE 
BEPERKINGEN INZAKE GROEPSGEDINGEN OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE NIET 
TOEGESTAAN ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT. 

17. Gehele overeenkomst – Deze Overeenkomst, met inbegrip van het privacybeleid van McAfee dat 
erin is opgenomen, vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons en is van toepassing op uw gebruik 
van de Software. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met 
betrekking tot de Software, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot 
de Software, volledig. Deze Overeenkomst is van kracht voor zover maximaal toegestaan op grond van 
toepasselijk recht. 

18. Licentieverlenende entiteiten – De Software wordt aan u in licentie gegeven door één van de 
volgende rechtspersonen van McAfee:  

• McAfee, Inc., een vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware, met als 
adres: 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software in 
de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caribisch gebied is gedownload; 

• McAfee Security S.A.R.L, met als adres 26, Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg als 
de Software in Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië of het Grote-Oceaangebied is 
gedownload; of 

• McAfee Co., Ltd. met als adres Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chrome, 
Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de Software in Japan is gedownload. 

19. Hoe neem ik contact op met Intel Security/McAfee? 

•  Klantenservice en technische ondersteuning: http://service.mcafee.com  

• Privacy: privacy@mcafee.com  

20. Lokaal recht – De paragrafen hieronder bevatten informatie over de lokale wetten van bepaalde 
rechtsgebieden die van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst en die sommige bepalingen 
waarnaar hierin wordt verwezen kunnen vervangen. 

Australië – Voor consumenten in Australië: 

De voordelen voor u onder de beperkte garanties in artikel 11 van deze Overeenkomst zijn in aanvulling 
op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van een wet met betrekking tot de 
producten of diensten waarop de garantie betrekking heeft. Onze producten komen met garanties die op 
grond van Schedule 2 van de Australische Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('Australische 
Consumentenwetgeving') niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of terugbetaling 
voor een aanzienlijke fout en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of 



schade.U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de 
producten niet aanvaardbaar is en de fout geen aanzienlijke fout is. Deze garantie wordt afgegeven door 
McAfee Security S.a.r.l., kantoorhoudende te 26, Boulevard Royal, 2440 Luxemburg, Luxemburg, maar 
Australische klanten kunnen het nummer 1800 998 887 bellen met vragen over onze garantie. Alle claims 
die op grond van deze garantie worden gedaan, dienen op eigen kosten te worden gestuurd naar 
onderstaand adres: 

Legal Department 

McAfee Australia Pty Ltd 

Level 20 

201 Miller Street 

North Sydney NSW 2060 

Klanten in Australië moeten, als een materiële drager waarop de software werd geleverd defect is, de 
defecte drager binnen 14 dagen na ontdekking van het defect op eigen kosten naar McAfee retourneren 
en een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. McAfee zal u binnen 14 dagen na ontvangst een 
ontvangstbevestiging sturen. 

DE AFWIJZINGEN IN ARTIKEL 11 GELDEN NIET VOOR U VOOR ZOVER HET AUSTRALISCHE 
RECHT NIET TOESTAAT DAT TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES, EXPLICIETE OF 
IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN WORDEN 
UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN THAT GEVAL ZIJN DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES 
BEPERKT TOT DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL TOEGESTANE MATE. 

DE IN ARTIKEL 12(C) BESCHREVEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN 
TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN AUSTRALIË. 

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP GROND 
VAN BESTAANDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING OF ANDERE 
TOEPASSELIJKE WETTEN, INCLUSIEF DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, 
WAARVAN IN UW RECHTSGEBIED NIET CONTRACTUEEL AFSTAND MAG WORDEN GEDAAN. 

Canada – Als u de Software in Canada hebt gedownload, dan zullen, tenzij uitdrukkelijk verboden door 
de plaatselijke wet, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle 
geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met 
inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in 
overeenstemming met de geldende wetgeving in de provincie Ontario, Canada. 

Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland – Als u de Software in de Europese Unie, IJsland, 
Noorwegen of Zwitserland hebt gekocht, is het nationale recht van het land waar u de Software hebt 
gedownload van toepassing. 

Japan – Als u de Software in Japan hebt gedownload, dan zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de 
Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of 
verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden 
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Japans recht, zonder rekening te houden met 
zijn rechtskeuzeregels. 



Nederland –  Wanneer het originele abonnement van een klant in Nederland automatisch wordt verlengd, 
gebeurt dat voor onbepaalde tijd en verloopt de facturering volgens de voorwaarden van zijn/haar 
abonnement. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen 
door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw 
abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een pro rata terugbetaling in overeenstemming met 
de lokale wetgeving. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, moet u 30 dagen 
vóór de vervaldag van uw initiële abonnement de optie 'Automatische verlenging' in uw 
accountinstellingen uitschakelen. 
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SERVICEVOORWAARDEN VAN SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. ("wij" of "SweetLabs") verwelkomt u op onze websites en bij onze software, producten en 
services (onze "Services"), eigendom van en geëxploiteerd door SweetLabs, dat deze 
Servicevoorwaarden (de "Overeenkomst") plaatst, opneemt of ernaar verwijst. 

DEZE OVEREENKOMST BEPAALT UW RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR SWEETLABS 
GELEVERDE SERVICES.  Door onze Services te gebruiken, downloaden, installeren of bezoeken gaat 
U OF DE ENTITEIT OF HET BEDRIJF DAT U VERTEGENWOORDIGT ("U"), akkoord met de 
voorwaarden en beperkingen en het beleid als beschreven in deze overeenkomst, inclusief ons 
privacybeleid, BESCHIKBAAR OP http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Lees de volgende 
overeenkomst zorgvuldig door. 

1.             LICENTIE.  U gaat akkoord met deze Overeenkomst door daadwerkelijk gebruik te maken van 
de Services. Het is u niet toegestaan de Services te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze 
Overeenkomst.  Afhankelijk van uw naleving van deze Overeenkomst verleent SweetLabs u een beperkte, 
persoonlijke, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het 
gebruiken van de Services, uitsluitend voor persoonlijk gebruik en uitsluitend in overeenstemming met de 
meegeleverde documentatie. 

2.             GEBRUIK.  U stemt ermee in de Services uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die zijn 
toegestaan volgens deze Overeenkomst en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, of 
volgens algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in enige relevante jurisdictie (inclusief wetten ter 
regulering van export of import van gegevens of software naar en vanuit de Verenigde Staten of andere 
relevante jurisdicties).  Het is u niet toegestaan om van onze Services gebruik te maken indien u beneden 
de leeftijd van dertien (13) jaar bent of indien u als persoon bent uitgesloten van het gebruik van of van 
het ontvangen van onze Services volgens de wetgeving van de Verenigde Staten of een andere 
relevante jurisdictie. 

3.             BEPERKINGEN. U mag niet, noch mag u anderen toestaan om: (i) de Services te misbruiken 
of deel te nemen aan enige activiteit die de Services schade toebrengt, belemmert of verstoort; (ii) de 
Services te kopiëren of verspreiden; (iii) wijzigingen aan te brengen, reverse engineering uit te voeren, te 
disassembleren, te decompileren of anderszins te trachten de broncode of structuur, sequentie en 
organisatie van de Services te achterhalen; (iv) de Services te patenteren, verkopen, verhuren, in lease 
te geven, over te dragen of te hosten; (v) de Services te gebruiken om inbreuk te maken op (intellectuele) 
eigendomsrechten, of op rechten van publiciteit of privacy, van enige derde partij; (vi) de Services te 
gebruiken om een wet, statuut, verordening of voorschrift te overtreden; (vii) de Services te gebruiken om 
informatie of materialen te verspreiden die schadelijk, bedreigend, gewelddadig, intimiderend, netelig, 

http://cdn.pokki.com/licenses/v2.0.2/privacy-policy.html
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lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk of anderszins verwerpelijk zijn; of (viii) de Services te gebruiken om 
softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's te verspreiden die de 
functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen verstoren, 
vernietigen of beperken. 

4.             EIGENDOMSRECHTEN. U erkent dat alle titelrechten, eigendomsrechten en intellectuele 
eigendomsrechten in en van de Services en alle kopieën en onderdelen ervan, in handen zijn en zullen 
blijven van SweetLabs en haar leveranciers of licentiegevers. U hebt er begrip voor dat SweetLabs op elk 
willekeurig moment wijzigingen kan aanbrengen in of kan stoppen met het aanbieden van de Services. 
Delen van de Services kunnen worden beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten en 
internationale copyrightverdragen. U erkent dat er geen rechten worden verstrekt op grond van deze 
Overeenkomst behoudens de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend.  U stemt ermee in dat u 
geen eigendomsrechtverklaringen (inclusief copyright- en handelsmerkvermeldingen) zult verwijderen, 
verduisteren of wijzigen, die kunnen zijn aangebracht op of opgenomen in de Services. 

5.             SERVICES VAN DERDEN.  De Services kunnen u een mogelijkheid bieden tot interfacen met, 
downloaden van, verwijzen naar en/of importeren van applicaties, websites, functionaliteiten, services en 
content ("Services van derden") die worden aangeboden of beschikbaar gesteld door derde partijen die 
niet zijn gelieerd aan SweetLabs ("Externe aanbieders"). 

Deze Overeenkomst heeft geen betrekking op (en wij zijn niet verantwoordelijk voor) dergelijke Services 
van derden, en deze Overeenkomst reguleert de praktijken van dergelijke Externe aanbieders niet. U 
erkent en stemt ermee in dat SweetLabs geen garantie biedt of aanbevelingen doet voor, noch 
verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enig ander persoon voor Services van derden, en dat het 
gebruik van dergelijke Services van derden op uw eigen risico plaatsvindt. 

Uw toegang tot of gebruik van de Services van derden, inclusief het downloaden of gebruiken van een 
applicatie beschikbaar op of via de Services, kan afhangen van toepasselijke rechten, voorwaarden en 
condities en het privacybeleid van derden, en kan vereisen dat u akkoord gaat met additionele 
voorwaarden voor dergelijke toegang of dergelijk gebruik, inclusief aanvaarding van een afzonderlijke 
licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), servicevoorwaarden, gebruiksvoorwaarden of 
privacybeleid ("Voorwaarden van derden").  In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en 
Voorwaarden van derden die van toepassing zijn op Services van derden, zullen de Voorwaarden van 
derden het gebruik van een dergelijke Service van een derde partij reguleren. 

Bepaalde Services van derden kunnen u kosteloos ter beschikking zijn gesteld, terwijl andere een 
betaling vereisen, of een mogelijkheid bieden om producten of services aan te schaffen. Dergelijke 
Services van derden kunnen u ook diverse methoden voor betalingsverwerkingen ter beschikking stellen 
om het doen van betalingen, of de aanschaf van producten of services, via de Service van een derde 
partij, te vergemakkelijken. Uw financiële gegevens worden door SweetLabs niet verwerkt, ontvangen of 
opgeslagen. U stemt ermee in dat u en u alleen verantwoordelijk bent voor alle bedragen die zijn 
gerelateerd aan Services van derden die een betaling vereisen, evenals voor de kosten van aankopen 
die u doet via een Service van een derde partij. Tevens stemt u ermee in zich te houden aan alle 
relevante servicevoorwaarden of andere wettelijke overeenkomsten, hetzij met SweetLabs hetzij met een 
derde partij, die uw gebruik van een bepaalde methode voor een betalingsverwerking reguleren. 

U stemt ermee in dat u en u alleen verantwoordelijk bent, en dat SweetLabs geen enkele 
verantwoordelijkheid jegens u of enige derde partij heeft, voor elke vorm van schending van uw 
verplichtingen op grond van deze Overeenkomst of enige verplichting die u hebt met betrekking tot een 



Service van een derde partij of Voorwaarden van derden en voor de consequenties van dergelijke 
schending. 

6.             CODE VAN DERDEN. Delen van code die zijn inbegrepen in of geleverd bij de Services 
kunnen code van derden bevatten of daarvan zijn afgeleid ("Software van derden"), inclusief maar niet 
beperkt tot opensourcesoftware. ELK GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN IS AFHANKELIJK 
VAN EN WORDT BEHEERD DOOR DE RESPECTIEVE LICENTIES VOOR DE SOFTWARE VAN 
DERDEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP http://r.sweetlabs.com/win-3rd-party-licenses, aangezien dit van 
tijd tot tijd wordt gewijzigd. 

7.             GEBRUIK VAN GEGEVENS. Teneinde een bepaalde functionaliteit van de Services te kunnen 
bieden, een goede werking van de Services te waarborgen en de Services bij te werken en te verbeteren, 
is het SweetLabs toegestaan om van tijd tot tijd gegevens over de Services te verzamelen of deze 
automatisch bij te werken, inclusief updates aan software die wordt aangeboden als onderdeel van de 
Services.   De Services kunnen tevens geautomatiseerde rapportageroutines bevatten die bepaalde 
aspecten van installatie, gebruik en prestaties van de Services automatisch identificeren en analyseren 
en daarvan rapporten verschaffen aan SweetLabs. 

Het verzamelen en gebruiken van alle informatie die door SweetLabs via de Services is bijeengebracht, 
met uitzondering van informatie die is verzameld via Services van derden, zal worden beheerd door het 
privacybeleid van SweetLabs dat u kunt vinden op http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy.  Hierbij stemt 
u in met het privacybeleid van SweetLabs en neemt u er notie van dat er van tijd tot tijd wijzigingen 
kunnen worden doorgevoerd in dit beleid. Wanneer SweetLabs dit beleid op een wezenlijke manier wijzigt, 
zal daarvan op de website een melding worden geplaatst ( http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy) en 
wanneer er in dit beleid een wijziging wordt doorgevoerd, zal het bijgewerkte beleid worden geplaatst 
onder bovenstaande link of onder een doorkliklink. 

Houdt u er rekening mee dat de toegang tot of het gebruik van Services van derden, inclusief het gebruik 
van een app van derden die is aangeboden via onze Services, of een app die toegang biedt tot een 
Service van een derde partij, tot gevolg kan hebben dat er informatie wordt gedeeld met dergelijke 
Service van een derde partij op een wijze die niet wordt beheerd door deze Overeenkomst of door het 
privacybeleid van SweetLabs.  Uw rechten met betrekking tot privacy en gegevens in dergelijke 
omstandigheden zullen uitsluitend worden beheerd door de voorwaarden van dergelijke Service van een 
derde partij, en informatie die door Services van derden wordt verzameld, zal exclusief worden beheerd 
onder het privacybeleid van dergelijke respectieve Services van derden. 

8.             GEBRUIKERSACCOUNTS.  Indien u een gebruiker bent van de Services voor het SweetLabs-
platform, de websites of de apps, is het u toegestaan, doch u bent er niet toe verplicht, een SweetLabs-
gebruikersaccount ("Account") aan te maken. Bij het aanmaken van uw account kan u worden gevraagd 
informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, leeftijd en e-mailadres. U stemt ermee in dat 
dergelijke door u verstrekte informatie altijd nauwkeurig, correct en actueel is. 

Alle informatie die u verstrekt in overeenstemming met uw account zal worden beheerd door het 
privacybeleid van SweetLabs dat u kunt vinden op http://r.sweetlabs.com/win-privacy-policy. Dit beleid 
kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle informatie die u verschaft aan Services van derden, inclusief 
alle accounts die zijn aangemaakt bij een Externe aanbieder, zullen worden beheerd door de 
voorwaarden of het privacybeleid van dergelijke Externe aanbieders. 

Tenzij anders bepaald in het privacybeleid van SweetLabs, bent u en u alleen verantwoordelijk voor het 
handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en voor alle activiteiten die 
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plaatsvinden op en via uw account. SweetLabs is niet verantwoordelijk voor enig ongeoorloofd gebruik 
van uw account. 

SweetLabs behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw account te schorsen of te beëindigen naar 
eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief wanneer deze Overeenkomst door u wordt 
geschonden of wanneer SweetLabs hiertoe verplicht wordt door de wet. 

9.             ONDERSTEUNING; UPDATES; VERWIJDERING. Deze Overeenkomst geeft u geen recht op 
ondersteuning, upgrades, patches, uitbreidingen of verbeteringen voor de Services (collectief 
"Ondersteuning" genoemd). Elke vorm van Ondersteuning die beschikbaar wordt gesteld door SweetLabs 
zal onderdeel worden van de Services en is onderhevig aan deze Overeenkomst.  U erkent en stemt 
ermee in dat de Services, of Services van derden die worden aangeboden via onze Services, van tijd tot 
tijd kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving aan u. 

Software die door u wordt gebruikt, gedownload of geïnstalleerd en die afkomstig is van onze Services, 
kan van tijd tot tijd automatisch updates van SweetLabs downloaden en installeren. Deze updates zijn 
bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen verschijnen in 
de vorm van oplossingen voor bugs, verbeterde functies en volledig nieuwe versies. U stemt ermee in 
dergelijke updates te ontvangen (en staat SweetLabs toe deze bij u af te leveren) als onderdeel van uw 
gebruik van de Services. 

10.            GARANTIEDISCLAIMER. SWEETLABS BIEDT HAAR SERVICES AAN "ZOALS ZE ZIJN" 
("AS IS") EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE EN WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN 
ELKE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES 
VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES, 
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN NIET-INBREUK. DEZE GARANTIEDISCLAIMER 
VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. SOMMIGE LANDEN STAAN 
GEEN BEPERKINGEN TOE BETREFFENDE DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, DUS 
VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 

Alle software of enig ander materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door middel van het 
gebruik van de services, geschiedt naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico en u alleen bent 
verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem, software of enig ander apparaat of voor 
het verlies van gegevens, dat ontstaat als gevolg van het downloaden van dergelijke software of enig 
ander materiaal.  

11.            BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. SWEETLABS OF HAAR LEVERANCIERS OF 
WEDERVERKOPERS ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN 
ENKELE JURIDISCHE THEORIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, EEN ONRECHTMATIGE 
DAAD, CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, 
AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U OF ENIG ANDER PERSOON VOOR ENIGE 
DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE AARD, 
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS GEDERFDE WINST, VERLIES VAN 
GOODWILL of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van de aanschaf van vervangende 
goederen of services, WERKONDERBREKING, NAUWKEURIGHEID VAN RESULTATEN, STORINGEN 
OF DEFECTEN AAN UW COMPUTER, SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE 
SERVICES of andere immateriële schade. SWEETLABS' AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADES 
VAN ENIGERLEI AARD VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST ZAL BEPERKT ZIJN tot $50. 
HET VOORGAANDE ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP SCHADES WEGENS LICHAMELIJK 
LETSEL, DIE, ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING, NIET ZODANIG BEPERKT KUNNEN ZIJN. DE 



VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ZELFS IN HET GEVAL DAT 
SWEETLABS ZAL ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. 
SOMMIGE LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE NIET TOE; HET IS DUS MOGELIJK DAT BOVENGENOEMDE BEPERKING EN 
UITSLUITING OP U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. 

12.            DUUR EN BEËINDIGING. Deze Overeenkomst zal van kracht zijn totdat zij wordt beëindigd, 
zoals in deze sectie wordt uiteengezet. U kunt deze Overeenkomst op elk willekeurig moment beëindigen 
mits u ieder gebruik van de Services staakt. Uw rechten onder deze Overeenkomst zullen automatisch 
worden beëindigd zonder kennisgeving indien u enige bepaling in deze Overeenkomst schendt.  
SweetLabs is bevoegd deze Overeenkomst op elk willekeurig moment met onmiddellijke ingang te 
beëindigen indien SweetLabs vaststelt dat de Services of het gebruik hiervan kunnen resulteren in 
inbreuk op of schending van rechten van derden of in vorderingen van derden. Door elke beëindiging van 
deze Overeenkomst zullen ook de rechten en licenties die u hieronder worden toegekend, worden 
beëindigd. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden ook, dient u ieder gebruik van de 
Services te staken en alle softwarekopieën die conform de Services aan u zijn verstrekt, te vernietigen of 
te verwijderen, op voorwaarde evenwel dat elk verdere gebruik van Services van derden, inclusief apps 
of andere software die conform dergelijke Services van derden zijn verstrekt, beheerd zal blijven door de 
Voorwaarden van derden die u bent aangegaan met de respectieve Externe aanbieder van dergelijke 
Service van een derde partij. 

Bij beëindiging zullen alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waarvan u en 
SweetLabs hebben geprofiteerd, waaraan beide partijen waren onderworpen (of die zijn opgebouwd in de 
loop van de tijd gedurende welke de Voorwaarden van kracht waren) of waarvan is afgesproken dat ze 
voor onbepaalde tijd zullen worden voortgezet, onaangetast blijven door dergelijke beëindiging en de 
bepalingen in de paragrafen 10, 11 en 15 zullen voor onbepaalde tijd van toepassing blijven, tot de 
maximale mate waarin dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. 

13.                    DMCA-NOTIFICATIES.  Het is het beleid van SweetLabs om te reageren op 
kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht die voldoen aan toepasselijk 
internationaal intellectueel eigendomsrecht (inclusief de Digital Millennium Copyright Act in de Verenigde 
Staten) en de accounts van herhaaldelijke inbreukplegers te beëindigen. Kennisgevingen aangaande 
dergelijke vermeende inbreuken dient u te sturen naar copyrightagent@sweetlabs.com. 

14.                        GEBRUIK DOOR DE OVERHEID. Indien u deelt uitmaakt van een bureau, ministerie of 
andere entiteit van de overheid van de Verenigde Staten ("Overheid"), is gebruik, duplicatie, reproductie, 
vrijgave, modificatie, openbaarmaking of overdracht van de software begrensd, in overeenstemming met 
de Federal Acquisition Regulations zoals die van toepassing zijn op burgerlijke instanties en de Defense 
Federal Acquisition Regulation Supplement zoals die van toepassing is op militaire instanties. De 
software is een "commercieel item", "commerciële computersoftware" en "commerciële 
computersoftwaredocumentatie". In overeenstemming met dergelijke bepalingen zal elk gebruik van de 
software door de Overheid uitsluitend worden beheerd door de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

15.                    DIVERSEN. SweetLabs is bevoegd om van tijd tot tijd wijzigingen in deze Overeenkomst 
aan te brengen of herziene of additionele voorwaarden aan deze Overeenkomst toe te voegen.  Wanneer 
deze wijzigingen worden aangebracht, zal SweetLabs een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst 
beschikbaar stellen op http://r.sweetlabs.com/win-terms.  U hebt er begrip voor en stemt ermee in dat 
indien u gebruik blijft maken van de software na de datum waarop de Overeenkomst is herzien of 
gewijzigd, SweetLabs dit beschouwt als aanvaarding van de bijgewerkte Overeenkomst.   Deze 
Overeenkomst, inclusief het privacybeleid van SweetLabs waaraan hierin wordt gerefereerd, 
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vertegenwoordigt de volledige overeenkomst met betrekking tot deze licentie tussen u en SweetLabs en 
vervangt alle voorgaande overeenkomsten en verklaringen tussen u en SweetLabs met betrekking tot de 
Services. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst om welke reden ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, 
zal deze bepaling alleen worden hervormd voor zover dit noodzakelijk is om de bepaling uitvoerbaar te 
maken. Het verzuim van SweetLabs om op te treden in geval van een schending van deze 
Overeenkomst door u of door anderen betekent geen verklaring van afstand en zal de rechten van 
SweetLabs niet beperken met betrekking tot dergelijke schending of daaropvolgende schendingen. 
SweetLabs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Overeenkomst over te dragen en alle hierna 
genoemde verplichtingen te delegeren. Deze Overeenkomst is onderhevig aan en wordt uitgelegd onder 
de wetgeving van de staat Californië zonder inachtneming van haar bepalingen aangaande 
conflicterende wetten. U en SweetLabs stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve 
bevoegdheid van de Staat en Federale rechtbanken in San Diego County, Californië. 

16.                    CONTACT. Met uitzondering van Services van derden worden de in deze Voorwaarden 
beschreven Services aangeboden door SweetLabs, Inc., gevestigd op 510 Market St, Ste 301, San Diego, 
CA 92101. U kunt contact met ons opnemen door correspondentie te sturen naar bovengenoemd 
postadres of door een e-mail te sturen naar help@sweetlabs.com. 

Versiedatum van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA): 26 februari 2015 

PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS 

SweetLabs, Inc. ("wij" of "SweetLabs") verwelkomt u op onze websites en bij onze software, producten en 
services.  Wij hebben er begrip voor dat u om uw privacy geeft en daarom nemen wij uw privacy serieus. 
Teneinde u te informeren over de wijze waarop uw gegevens kunnen worden verzameld en gebruikt, 
hebben wij dit privacybeleid vastgesteld (het "Privacybeleid van SweetLabs"), waarin staat beschreven 
welke typen informatie wij verzamelen, op welke manier wij deze informatie kunnen gebruiken, met wie 
wij deze informatie kunnen delen, de keuzes die u kunt maken en hoe u contact met ons kunt opnemen 
aangaande onze privacybeginselen. 

1.     WAT DOOR HET PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS WORDT GEDEKT 

Dit privacybeleid van SweetLabs dekt de behandeling van gegevens die wij verzamelen wanneer u uzelf 
toegang verschaft tot onze websites, software, producten en services (onze  "Services"), eigendom van 
en geëxploiteerd door SweetLabs, dat deze Servicevoorwaarden plaatst, opneemt of ernaar verwijst. 

Door onze Services te gebruiken, downloaden, installeren of bezoeken gaat u akkoord met de praktijken 
en het beleid als beschreven in dit privacybeleid van SweetLabs. 

Houdt u er rekening mee dat dit beleid niet van toepassing is op (en dat wij niet verantwoordelijk zijn 
voor) de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren of op personen die wij niet in dienst 
hebben of aansturen. Wanneer u gebruikmaakt van websites of softwareproducten van derden, inclusief 
apps die door derden aan u zijn aangeboden, of van Services waarmee u websites of services van 
derden betreedt of gebruikt, dient u het geldende privacybeleid van deze derden te lezen voor informatie 
over hun privacybeginselen. 

2.     SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID VAN SWEETLABS 

SweetLabs is beheerder of aanbieder van diverse websites, producten en services.  Om u beter uit te 
kunnen leggen welke gegevens wij verzamelen en hoe we deze verzamelde gegevens gebruiken, 
hebben wij ons privacybeleid in de volgende secties opgedeeld: 



                Sectie 3:  WAT WIJ VERZAMELEN EN WAAROM  In deze sectie wordt uiteengezet welke 
gegevens wij verzamelen van: (a) gebruikers die onze software installeren; (b) ontwikkelaars en 
uitgevers; en (c) bezoekers van onze websites. 

                Sectie 4:  HOE WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN OF DELEN  In deze sectie 
wordt uiteengezet hoe wij uw gegevens gebruiken en waarom, evenals of en hoe wij uw gegevens delen. 

                Secties 5-10:  In deze secties worden diverse onderwerpen besproken, zoals hoe wij gegevens 
die wij verzamelen, beschermen, uw rechten en keuzemogelijkheden, onze naleving van de Children’s 
Online Privacy Protection Act (Wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet), onze 
opslag en ons gebruik van gegevens van gebruikers buiten de Verenigde Staten, hoe wij u kunnen 
informeren over wijzigingen in ons privacybeleid en hoe u contact met ons kunt opnemen. 

3.     WAT WIJ VERZAMELEN EN WAAROM 

Cookies. Wanneer u onze websites bezoekt, sturen wij u een cookie. Dit is een klein bestand dat wordt 
opgeslagen op uw computer waardoor wij in staat worden gesteld uw computer uniek te herkennen. 
Indien dit wettelijk verplicht is, zullen wij u om toestemming vragen voor het gebruik van cookies.  U kunt 
ervoor kiezen onze cookies te verwijderen of deze niet te accepteren zoals hieronder staat beschreven 
onder "Uw rechten en keuzemogelijkheden".  Indien u onze cookies verwijdert of deze niet accepteert, 
kunt u mogelijk niet van alle functies van onze producten en services gebruikmaken. 

Logboeken. Wanneer u onze software installeert of wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij de 
gegevens die uw computer of webbrowser ons stuurt, vastleggen en opslaan. Deze gegevens kunnen 
onder andere uw type besturingssysteem (OS), uw type browser, taal, internetprotocoladres (IP-adres), 
de datum en tijd van uw aanvraag en uw cookie-ID (wanneer u onze websites bezoekt) of willekeurig 
gegenereerd ID (wanneer u onze software installeert) bevatten, hetgeen ons helpt uw computer te 
herkennen. Ook kunnen wij uw geografische gegevens vaststellen door middel van uw IP-adres om een 
beter begrip te krijgen van de interactie van uw locatie met het gebruik van onze software en websites.  
Wij slaan uw IP-adres echter niet op samen met, noch verbinden wij dit met, enige gegevens die wij van u 
verzamelen, terwijl geografische gegevens die wij hebben afgeleid door ons in gebundelde vorm worden 
verzameld en opgeslagen.         

Gebruiksinformatie. Over het algemeen verzamelen onze Services automatisch gebruiksinformatie met 
betrekking tot de software, apps en services die u gebruikt of via ons hebt gedownload of geïnstalleerd, 
zoals de frequentie waarmee op een app is geklikt of waarmee een Service is geopend en hoe lang een 
app of Service geopend blijft. Ook verzamelen wij installatiegegevens die informatie kunnen bevatten 
over het installeren of verwijderen van bepaalde apps of Services en over de periode dat een Service op 
uw systeem geïnstalleerd of gebruikt is geweest.  

Ten aanzien van bezoekers van onze websites verzamelen wij gebruiksinformatie zoals het aantal 
bezoekers en de bezoekfrequentie, welke pagina's zijn bezocht, de gemiddelde tijd die op een pagina is 
doorgebracht en andere gegevens die ons helpen vast te stellen welke functies op onze websites het 
meest belangrijk voor u zijn en welke functies aantrekkelijk zijn. 

Wij gebruiken de informatie die we verzamelen uitsluitend in gebundelde vorm, dat wil zeggen als een 
statistische maat, teneinde onszelf in staat te stellen onze Services te verbeteren  Wij gebruiken 
dergelijke gebruiksinformatie niet om u te identificeren, noch verbinden wij enige gebruiksinformatie die 
wij verzamelen met enige gegevens waardoor wij u zouden kunnen identificeren, zoals een naam of 
adres.         



Analytische tools van derden.  Onze Services kunnen gebruikmaken van analytische tools die cookies, 
webbeacons of andere gelijksoortige informatieverzamelingstechnieken gebruiken om standaard 
internetlogboekgegevens en gebruiksinformatie te verzamelen.  De gegenereerde informatie wordt 
gebruikt om statistische rapporten over gebruikersactiviteiten bijeen te brengen.  Wij zullen de statistische 
rapporten nooit gebruiken om enige persoonlijke informatie van bezoekers of gebruikers van onze 
Services na te gaan of te verzamelen, noch zullen wij derden daartoe toestemming geven. Wij zullen 
geen door middel van statistische rapporten bijeengebrachte gegevens verbinden met enige persoonlijke 
informatie van welke bron ook. 

Gebruikersaccounts.  Indien u een gebruikersaccount hebt aangemaakt voor Services op ons 
SweetLabs-platform, onze apps en onze websites (met uitzondering van gebruikersaccounts voor 
websites van derden en services die toegankelijk zijn via onze Services), verzamelen en beheren wij alle 
gegevens die u aan ons verschaft in samenhang met het door u aangemaakte gebruikersaccount, 
inclusief persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum en foto (indien u ervoor hebt 
gekozen een foto te uploaden naar uw profiel). De persoonlijke gegevens die u verschaft in samenhang 
met uw account wordt gebruikt om ons te helpen uw account te beheren en services en mogelijkheden te 
verschaffen die samenhangen met uw account.  Wij zullen nooit enige persoonlijke informatie die u 
verschaft in samenhang met uw account, verbinden met enige andere informatie die wij verzamelen via 
de Services. 

Apps en websites van derden.  Indien u software of een app hebt geïnstalleerd die is aangeboden door 
een derde partij, of die toegang biedt tot websites of services van een derde partij, dan kan ook deze 
derde partij gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van dergelijke software of app, of met 
betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de websites of services die worden betreden door dergelijke 
software of app.  Alle informatie die wordt verzameld door een externe aanbieder wordt beheerd door het 
privacybeleid van dergelijke externe aanbieders.  Deze websites, software of apps van derden kunnen 
ook hun cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen of kunnen gegevens verzamelen of om 
uw persoonlijke gegevens vragen.  Wij oefenen geen controle uit over enige website, software of service 
van derden.  

Accounts van softwareontwikkelaars. Indien u een softwareontwikkelaar of uitgever bent die van onze 
Services gebruikmaakt om uw software of app te publiceren of distribueren, verzamelen en beheren wij 
alle gegevens die u aan ons verstrekt in samenhang met uw software of app, teneinde onszelf te helpen 
uw account te beheren en met u te communiceren. 

Mededelingen; overige informatie die u verschaft.  Elke keer dat u met ons communiceert, of dat nu 
via een bericht op onze ondersteuningspagina’s is, via e-mail of via berichten op social-mediawebsites en 
-netwerken als Facebook en Twitter, wij kunnen dergelijke communicaties bewaren, zodat wij uw 
verzoeken of vragen kunnen beantwoorden en onze services ten opzichte van u kunnen verbeteren.  Bij 
berichten op onze ondersteuningspagina’s kan uw naam worden weergegeven zoals u die hebt vermeld 
op uw profiel. De persoonlijk gegevens die u verstrekt, worden gebruikt voor doeleinden als verbetering 
van de content op onze websites, aanpassing en verbetering van onze services en communicatie met u 
over onze services.  Wij kunnen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om u te berichten 
over speciale aanbiedingen en nieuwe functies.   Wij zullen vragen om uw toestemming indien wij hiertoe 
wettelijk verplicht zijn.  U kunt er te allen tijde voor kiezen zich af te melden voor het ontvangen van 
promotionele mededelingen door de uitschrijfinstructies te volgen die in de e-mail staan vermeld. 

4.      HOE WIJ DE VERZAMELDE GEGEVENS GEBRUIKEN OF DELEN 

a. Voor gebruikers zonder een gebruikersaccount. 



Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen van gebruikers zonder een account in gebundelde vorm, 
dat wil zeggen als een statistische maat, op zodanige wijze dat wij u niet kunnen identificeren, teneinde 
onszelf in staat te stellen onze Services te verbeteren.  Wij zullen uw gegevens niet verkopen noch op 
andere wijze vermarkten aan derden. 

b. Voor gebruikers met een gebruikersaccount. 

Indien u een gebruikersaccount hebt aangemaakt en gegevens of een beoordeling op onze Services hebt 
geplaatst, zullen de gegevens die u naar uw profiel hebt geüpload (indien u iets hebt geüpload), tezamen 
met uw bericht of beoordeling op onze Services worden getoond.  Indien u een gebruikersaccount hebt 
aangemaakt en een app met een andere gebruiker hebt gedeeld, zullen de gegevens die u naar uw 
profiel hebt geüpload (indien u iets hebt geüpload), worden gedeeld met gebruikers met wie u de app 
hebt gedeeld.  Bovendien mogen wij het e-mailadres dat u hebt verstrekt, gebruiken om u te berichten 
over producten, services en promoties.  Wij mogen uw geboortedatum gebruiken om uw geschiktheid 
voor het gebruik van onze services te verifiëren in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden. 

c. Voor ontwikkelaars en uitgevers.   

Wij mogen u persoonlijke gegevens delen met externe serviceaanbieders om uw deelname aan onze 
services mogelijk te maken. Onze serviceaanbieders hebben geen enkel recht tot het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens die wij met hen delen buiten datgene wat nodig is om ons te helpen en diensten 
namens ons te verrichten.  Wij verplichten deze serviceaanbieders contractueel om op adequate wijze de 
privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens die zij namens ons verwerken, te waarborgen. 

d. Voor alle gegevens die wij verzamelen. 

Wij mogen uw gegevens ook op de volgende wijzen gebruiken of delen: 

Bescherming van onze Services en van anderen. Wij mogen uw persoonlijke gegevens delen indien 
wij ervan overtuigd zijn dat dit vereist is om: (1) te voldoen aan wet, voorschrift, dagvaarding of 
gerechtelijk bevel; (2) fraude, veiligheid of technische problemen op te sporen, te voorkomen of 
anderszins aan de orde te stellen; (3) de bepalingen in dit privacybeleid, onze Servicevoorwaarden en/of 
enige andere overeenkomst tussen u en SweetLabs, inclusief onderzoek van potentiële schendingen 
hiervan, te handhaven; of (4) SweetLabs, haar Services, bezoekers, gebruikers en/of het publiek tegen 
schade aan de rechten, het bezit of de veiligheid te beschermen. 

Bedrijfsoverdrachten. Indien SweetLabs of nagenoeg al haar activa worden overgenomen, of in het 
onwaarschijnlijke geval dat SweetLabs haar activiteiten stopzet of failliet gaat, zal gebruikersinformatie 
een van de activa zijn die wordt overgedragen aan, of overgenomen door, een externe verwerver. 
Dienovereenkomstig mogen wij alle gegevens die wij hebben verzameld overdragen als onderdeel van 
een fusie, acquisitie, verkoop of andere zeggenschapswijziging. U erkent dat dergelijke overdrachten 
kunnen plaatsvinden; wij zullen redelijke inspanningen doen om een verwerver ertoe te bewegen uw 
persoonlijke gegevens te blijven gebruiken als uiteengezet in dit beleid. 

Gebruiksinformatie. Wij mogen gebruiksinformatie die wij verzamelen, delen met partners en andere 
derde partijen met als doel een goede werking van de Services te waarborgen en de algemene prestaties 
van onze Services te verbeteren, of onszelf in staat te stellen aanbevelingen te doen over andere 
producten en services. Een voorbeeld hiervan is het gebruikmaken van gegevens om de 
waarschijnlijkheid te bepalen waarmee een consument plezier zal hebben van een specifieke app of een 
specifiek product.  Wij machtigen deze partners en andere derde partijen niet tot het gebruiken of 
openbaar maken van de gegevens, behalve voor zover noodzakelijk om bepaalde services namens ons 



uit te voeren of om te voldoen met wettelijke vereisten.  Wij verplichten hen contractueel om op adequate 
wijze de privacy en veiligheid van gegevens die zij namens ons verwerken, te waarborgen. 

Met uw toestemming. Met uitzondering van hetgeen hierboven is uiteengezet, zullen wij uw persoonlijke 
gegevens alleen delen met derden nadat wij u hiervoor toestemming hebben gevraagd.  Indien uw 
bedrijfsvoering op zodanige wijze wordt gewijzigd dat wij uw persoonlijke gegevens zouden moeten delen 
voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben 
verzameld, zullen wij uw aanvullende toestemming vragen. 

5.     INFORMATIEBEVEILIGING 

Wij streven ernaar om redelijke en gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen tegen ongeoorloofde 
toegang tot de systemen waarin wij uw persoonlijke gegevens opslaan. Dit omvat technische en 
organisatorische maatregelen zoals interne beoordelingen van onze gegevensverzameling, opslag, 
verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen, evenals fysieke en elektronische 
veiligheidsmaatregelen conform geldende veiligheidsvoorschriften. Bovendien geven wij alleen diegenen 
van onze medewerkers toegang tot persoonlijke gegevens die dit nodig hebben om hun functie te kunnen 
uitvoeren.  Nochtans, ondanks de maatregelen die wij hiertoe nemen, kunnen wij de veiligheid van geen 
van de aan ons verstrekte informatie waarborgen. 

6.     UW RECHTEN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN 

Door middel van de op onze website aangeboden procedure stellen wij u in staat om bepaalde gegevens 
over uzelf te bekijken of, in bepaalde situaties, bij te werken. De typen gegevens waartoe u toegang hebt 
en die u kunt bijwerken, kunnen veranderen wanneer onze website wordt gewijzigd. U kunt ook contact 
met ons opnemen op de manier die onder het kopje "Contact" staat beschreven, om toegang te vragen 
tot uw persoonlijke gegevens of om deze bij te werken. 

U kunt verwijdering van uw account aanvragen door een e-mail te sturen naar help@sweetlabs.com en 
bevestigend te antwoorden op alle bevestigings-e-mails die we u toesturen. Houdt u er rekening mee dat 
bepaalde gegevens in onze archieven kunnen achterblijven na verwijdering van uw account. 

Als u een gebruiker bent van onze websites, hebt u ook de keuzemogelijkheid om nieuwe cookies niet te 
accepteren, om een melding te ontvangen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en om bestaande 
cookies uit te schakelen door de privacyinstellingen van uw browser aan te passen.  Bij alle grote 
browsers is het mogelijk om cookies te verwijderen van of te blokkeren op uw systeem. Raadpleeg de 
helpsectie van uw browser voor meer informatie. 

Waar wij uw toestemming hebben gevraagd voor het gebruiken of delen van uw persoonlijke gegevens, 
hebt u het recht om dergelijke toestemming te weigeren, hoewel u dan mogelijkerwijs niet langer zult 
kunnen profiteren van bepaalde producten en services. Bovendien kunt u zich afmelden voor het 
ontvangen van onze publicitaire mededelingen, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende link die in 
dergelijke e-mailberichten is inbegrepen. 

7.     CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT 

Met inachtneming van de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) zullen wij niet welbewust 
gegevens verzamelen over kinderen beneden de leeftijd van 13 jaar.  Wij willen ouders en voogden ertoe 
aansporen op de hoogte te blijven van de websites die hun kinderen bezoeken.  De Federal Trade 
Commission ("FTC") reguleert, in overeenstemming met COPPA, de wijze waarop websitebeheerders 
persoonlijke gegevens van kinderen beneden de 13 jaar verzamelen en gebruiken.  Voor meer informatie 



over COPPA en de privacy van kinderen op internet in het algemeen, bezoekt u de website van de FTC 
via www.ftc.gov/privacy.  Voor veiligheidstips over privacy gaat u naar www.OnGuardOnline.gov. 

8.     OVERDRACHTEN 

Onze Services worden gehost door servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.  Indien u zich 
buiten de Verenigde Staten bevindt, houd er dan rekening mee dat uw gegevens worden verzonden naar 
onze servers in de Verenigde Staten.  De Verenigde Staten hebben mogelijk niet dezelfde privacy- en 
gegevensbeschermingswetten als het land waarin u zich bevindt wanneer u onze producten en services 
gebruikt. Wanneer wij uw gegevens naar de Verenigde Staten verzenden, beschermen wij die gegevens 
zoals beschreven in ons privacybeleid. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt of in 
andere regio's in de wereld waar wetten van kracht zijn met betrekking tot internationale 
gegevensoverdrachten, zullen wij gehoor geven aan de geldende wettelijke vereisten, teneinde een 
adequate bescherming met betrekking tot gegevensoverdrachten te waarborgen.  Door onze Services te 
bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de overdracht, de opslag en het gebruik van uw gegevens in de 
Verenigde Staten. 

9.     BELEIDSWIJZIGINGEN 

Wij voeren van tijd tot tijd wijzigingen door in dit beleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren in de 
wijze waarop wij persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u hiervan in kennis stellen middels een 
mededeling op onze website of door u een e-mail te sturen en daarin de datum van de meest recente 
wijzigingen in ons beleid aangeven. Gebruikers zijn gebonden aan alle wijzigingen in het privacybeleid 
van SweetLabs wanneer zij gebruikmaken van onze website of services nadat dergelijke wijzigingen voor 
het eerst openbaar zijn gemaakt, of in het geval van substantiële wijzigingen, 30 dagen na plaatsing van 
die wijzigingen. 

10.     CONTACT 

SweetLabs, Inc. is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens 
onder dit privacybeleid van SweetLabs.  SweetLabs, Inc. is niet verantwoordelijk voor de praktijken van 
enige derde partij waarvan u de services en producten gebruikt.  Indien u feedback of vragen hebt of uw 
bezorgdheid wilt uiten over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op via Privacy, c/o 
SweetLabs, Inc., 510 Market St, Ste 301, San Diego, CA 92101, of stuurt u een e-mail naar 
privacy@sweetlabs.com. 

Ingangsdatum van dit privacybeleid van SweetLabs:  26 februari 2015 

 

http://www.onguardonline.gov/

