
Softwarevoorwaarden bij de Algemene voorwaarden van Adobe 

Voor het laatst bijgewerkt 1 juni 2015, Vervangt de  versie van 7 april 2015 volledig. 

De Softwarelicentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Software die onderdeel uitmaakt van 
de Services (zoals als u de Creative Cloud apps gebruikt via uw Creative Cloud-lidmaatschap). Deze 
voorwaarden maken deel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe (samen “Algemene 
voorwaarden”). Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als 
de voorwaarden aangegeven in de Algemene voorwaarden.  De Software wordt uitsluitend in overeenstemming 
met deze voorwaarden in licentie gegeven en wordt niet verkocht. Als u een andere overeenkomst met ons 
hebt gesloten over specifieke Software, gelden de voorwaarden van die overeenkomst wanneer deze in strijd 
zijn met deze voorwaarden.  

1. Gebruik van Software. 

1.1 Softwarelicentie op abonneebasis. 

Als wij de Software aan u ter beschikking stellen als deel van uw abonnement op de Services, dan bieden wij u, 
onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden, een niet-exclusieve licentie om de Software te installeren 
en gebruiken: (a) in het gebied, (b) zolang uw abonnement geldig is en (c) overeenkomstig deze voorwaarden 
en gerelateerde documentatie die de Software begeleiden. “Van Gebied” worden landen waartegen een 
embargo is ingesteld door de VS en landen waarin u wordt verboden gebruik te maken van de Software of de 
Services uitdrukkelijk uitgesloten. U mag de Software activeren op maximaal 2 apparaten (of virtuele machines) 
tegelijk, als deze activeringen verbonden zijn aan dezelfde Adobe-ID voor dezelfde persoon, behalve zoals 
aangegeven op http://www.adobe.com/go/activation_nl. U mag de Software echter niet gelijktijdig op deze 
apparaten gebruiken. 

1.2 Softwarelicentie op apparaatbasis. Als u een Softwarelicentie hebt gekocht op basis van het aantal 
apparaten of vituele machines (zoals als u Creative Cloud voor onderwijs hebt gekocht) is deze Sectie 1.2 van 
toepassing: 

(a) Licentie. Onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden en het licentiebereik aangegeven in de 
documentatie geleverd bij de Software, bieden wij u een niet-exclusieve licentie om de Software te installeren en 
gebruiken: (1) in het Gebied, (2) tijdens de duur van de licentie, (3) binnen het licentiebereik en (4) overeenkomstig 
deze voorwaarden en gerelateerde documentatie geleverd bij de Software. 

(b) Distributie vanaf een Server. Indien toegestaan in een licentiedocument tussen ons en u, mag u een image 
van de Software kopiëren op een computerbestandserver binnen uw intranet voor het downloaden en 
installeren van de Software op computers binnen hetzelfde intranet. “Intranet” betekent een privé-, bedrijfseigen 
computernetwerk waar u en uw bevoegde werknemers en aannemers toegang toe hebben. Intranet bevat geen 
delen van het internet, netwerkcommunicatie open voor leveranciers, verkopers of dienstverleners of 
netwerkgemeenschappen open voor het publiek (zoals lidmaatschap of groepen op basis van lidmaatschap, 
verenigingen en vergelijkbare organisaties). 

1.3 Algemene licentie. Als de Software wordt geleverd als onderdeel van de Services zonder beperking op 
abonnement of het aantal apparaten, dan bieden wij u, onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden, een 
niet-exclusieve licentie voor het installeren en gebruik van de Software (a) in het Gebied, (b) voor het doel om 
toegang te krijgen en het gebruik van de Services en (c) in overeenkomst met deze voorwaarden en 
gerelateerde documentatie die bij de Software hoort. 

1.4 Softwareontwikkelingskit. Als de Software een softwareontwikkelingskit (“SDK”) bevat die niet verwijst naar 
een afzonderlijke licentieovereenkomst, mag u deze SDK gebruiken om toepassingen te ontwikkelen die met de 
Software werken (“Ontwikkelaarstoepassing”). De SDK kan broncode van implementatievoorbeelden 
(“Voorbeeldcode”), runtime-onderdelen of bibliotheken bevatten die mogelijk zijn opgenomen in de 
Ontwikkelaarstoepassing, om ervoor te zorgen dat de SDK met de Software werkt. U mag de SDK alleen 
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gebruiken ten behoeve van interne ontwikkeling van Ontwikkelaarstoepassingen en u mag de Voorbeeldcode, 
runtime-onderdelen en bibliotheken in de SDK alleen opnieuw verspreiden voor zover dit nodig is om de SDK 
correct te implementeren in de Ontwikkelaarstoepassing. U dient ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, 
schade, vorderingen of rechtszaken, met inbegrip van advocaatkosten ten gevolge van of in verband met enige 
Ontwikkelaarstoepassing of uw gebruik van de SDK. Dit artikel wordt vervangen door alle afzonderlijke 
licentieovereenkomsten voor een SDK. 

1.5 Beperkingen en vereisten. 

(a) Aanduidingen van eigendom. U dient ervoor te zorgen dat elke toegestane kopie van de Software die u 
maakt, dezelfde auteursrechtelijke en overige eigendomsinformatie bevat als de informatie die op of in de 
Software wordt weergegeven. 

(b) Beperkingen. Tenzij dit is toegestaan in deze voorwaarden, mag u niet: 

(1) de Software wijzigen, poorten, aanpassen of vertalen; 

(2) de Software aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren dan wel anderszins 
trachten de broncode te achterhalen; 

(3) de Software gebruiken of aanbieden op basis van een servicebureau; 

(4) de Software hosten of streamen of iemand toegang bieden tot de Softwate via internet of anderszins op 
afstand toegang krijgen tot de Software; 

(5) (i) technologische maatregelen omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Software te controleren of 
(ii) met de Software producten ontwikkelen, verspreiden of gebruiken waarmee de technologische maatregelen 
worden omzeild; 

(6) de Software verhuren, in lease of in sublicentie geven, toewijzen, op het apparaat van een derde persoon 
laten kopiëren dan wel uw rechten op de Software overdragen. Als u Creative Cloud voor teams of Creative 
Cloud voor het onderwijs (benoemde gebruiker) aanschaft, mag u plaatsen toewijzen overeenkomstig de 
toepasselijke documentatie; of 

(7) gebruik de software voor handelingen die niet door een persoon geïniteerd worden (bijv. geautomatiseerde 
serververwerking). 

1.6 Gebied. Als u meer dan één Softwarelicentie wilt aanschaffen, mag u de Software niet installeren of 
implementeren buiten het land waar u de licentie hebt aangeschaft, tenzij anderszins is toegestaan onder het 
volumelicentieprogramma dat u met ons bent aangegaan. Als u woonachtig bent in de Europese Economische 
Ruimte, betekent 'land' de Europese Economische Ruimte. Wij kunnen de licentie hierin verkregen beëindigen of 
het abonnement op Creative Cloud opschorten of toegang krijgen tot de Service als wij vaststellen dat u de 
Software of Service in overeenkomst met deze Sectie gebruikt. 

1.7 Activering. 

In de Software moet u mogelijk bepaalde stappen uitvoeren om uw Software te activeren of uw abonnement te 
valideren. Als de Software niet wordt geactiveerd of geregistreerd, het abonnement niet wordt gevalideerd of we 
vaststellen dat de Software op frauduleuze of ongeautoriseerde wijze wordt gebruikt, kan dit ertoe leiden dat 
minder functionaliteit beschikbaar is, de Software niet werkt of het abonnement wordt beëindigd of opgeschort. 

1.8 Updates. 

De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates van Adobe downloaden en installeren. Deze updates 
kunnen betrekking hebben op het herstellen van bugs, nieuwe functies of nieuwe versies. U stemt ermee in 
dergelijke updates van Adobe te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Software. 



2. Specifieke softwarevoorwaarden. 

Deze sectie is van toepassing op specifieke Software en onderdelen. Als deze sectie in strijd is met andere 
artikelen, is deze van toepassing op de relevante Software en onderdelen. 

2.1 Fontsoftware. Als de Software fontsoftware bevat (behalve in het geval van fonts die beschikbaar zijn onder 
Typekit, dat onder eigen Aanvullende voorwaarden valt): 

(a) U mag de door u voor een bepaald bestand gebruikte font(s) naar een commerciële drukker of ander 
servicebureau verzenden; het servicebureau kan de font(s) gebruiken om uw bestand te verwerken, mits het 
servicebureau beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van de betreffende fontsoftware. 

(b) U mag kopieën van de fontsoftware insluiten in elektronische documenten om deze af te drukken, weer te 
geven en te bewerken. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of 
toegestaan. 

(c) Als uitzondering op het bovenstaande zijn de fonts op http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_nl alleen 
opgenomen in de Software voor de werking van de gebruikersinterface van de Software en niet voor insluiting in 
uitvoerbestanden. De vermelde fonts worden niet in licentie verstrekt onder deze sectie 2.1. U mag de vermelde 
fonts niet kopiëren, verplaatsen, activeren of gebruiken en niet toestaan dat met een beheerprogramma voor 
fonts dergelijke vermelde fonts worden gekopieerd, verplaatst, geactiveerd of gebruikt in of met 
softwaretoepassingen, programma's of andere bestanden dan de software. 

(d) Opensourcefonts. Sommige fonts die samen met de Software door Adobe zijn verstrekt, kunnen 
opensourcefonts zijn. Uw gebruik van deze opensourcefonts valt onder de toepasselijke licentievoorwaarden die 
beschikbaar zijn op http://www.adobe.com/go/font_licensing_nl. 

2.2 Render Engine voor After Effects. Als de Software de volledige versie van Adobe After Effects bevat, mag de 
Klant een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op Computers die deel uitmaken van het 
intranet van de Klant, waarin ten minste één Computer de volledige versie van de software van Adobe After 
Effects bevat. De aanduiding “Render Engine” staat voor een installeerbaar deel van de Software waarmee 
projecten van After Effects kunnen worden gegenereerd, maar dat niet kan worden gebruikt voor het maken of 
wijzigen van projecten en niet de volledige gebruikersinterface van After Effects bevat. 

2.3 Acrobat. Als de Software Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite of bepaalde functies binnen de 
bovenstaande software bevat, is dit artikel 2.3 van toepassing. 

(a) De Software kan activeringstechnologie bevatten waarmee u in PDF-documenten bepaalde functies kunt 
activeren via het gebruik van een digitale referentie die in de Software is geplaatst (“Sleutel”). U mag voor geen 
enkel doel de Sleutel openen, beheersen, uitschakelen, verwijderen, gebruiken of verspreiden of pogingen 
hiertoe ondernemen. 

(b) Digitale certificaten. Digitale certificaten kunnen door externe certificerende instanties worden verstrekt, met 
inbegrip van leveranciers van Adobe Certified Document Services en van Adobe Approved Trust List 
(gezamenlijk “Certificerende instanties”), of kunnen zelfondertekend zijn. U en de Certificerende instantie zijn 
verantwoordelijk voor het aanschaffen van, gebruiken van en vertrouwen op digitale certificaten. U dient 
volledig zelf te besluiten of u al dan niet op een certificaat wilt vertrouwen. Tenzij een afzonderlijke, 
schriftelijke garantie aan u is verstrekt door een Certificerende instantie, gebruikt u digitale certificaten voor 
uw eigen risico. U dient Adobe te vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade 
of vorderingen (met inbegrip van alle redelijke uitgaven, onkosten en advocaatkosten) ten gevolge van of in 
verband met uw gebruik van, of vertrouwen op, enig digitaal certificaat of enige Certificerende instantie. 

2.4 Adobe Runtime. Als de Software Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player of Authorware Player 
(samen “Adobe Runtime”) omvat, dan is deze sectie 2.4 van toepassing: 

(a) Beperkingen voor Adobe Runtime. U mag Adobe Runtimes niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, 
of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en 
slechts ter illustratie: u mag Adobe Runtimes niet gebruiken op (1) mobiele apparaten, settopboxen (STB), 
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draagbare apparaten ('handhelds'), telefoons, gameconsoles, televisies, dvd-spelers, mediacentra (behalve 
Windows XP Media Center Edition en diens opvolgers), elektronische billboards of andere digitale borden, 
internettoepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, PDA's, medische apparatuur, pinautomaten, 
telematica-apparatuur, gokautomaten, home automation-systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke 
andere elektronische apparatuur voor consumenten, (2) extern bediende mobiele, kabel-, satelliet- of 
televisiesystemen of (3) andere apparatuur met een gesloten systeem. Aanvullende informatie over het 
licenceren van Adobe Runtimes is beschikbaar op http://www.adobe.com/go/licensing_nl. 

(b) Distributie van Adobe Runtime. U mag een Adobe Runtime niet verspreiden, behalve als een volledig 
geïntegreerd gedeelte van een ontwikkelaarstoepassing die is gemaakt met behulp van de Software, inclusief de 
hulppgrogramma's die met de Software worden meegeleverd, bijvoorbeeld als onderdeel van een toepassing 
die is verpakt om te worden toegepast op Apple iOS- of Android™-besturingssystemen. Voor de verspreiding van 
het resulterende outputbestand of ontwikkelaarstoepassing op een niet-PC apparaat hebt u licenties nodig die 
onderhevig kunnen zijn aan aanvullende royalty's. Het is alleen uw verantwoordelijkheid om licenties te krijgen 
voor niet-PC apparaten en de geldende royalty's te betalen; wij geven geen licentie voor technologieën van 
derden voor het gebruik van ontwikkelaarstoepassingen of outputbestanden op niet-PC apparaten volgens deze 
voorwaarden. Behalve als uitdrukkelijk aangegeven in deze Sectie, mag u Adobe Runtime niet verspreiden. 

2.5 Contribute Publishing Services. Onderhevig aan de eindgebruikerslicentie-overeenkomst die met de 
Contribute Publishing Services-software wordt meegeleverd, mag u geen koppeling maken met de Contribute 
Publishing Services-software behalve als u een licentie gekocht hebt voor aansluiten op de Contribute Publishing 
Services-software voor elke persoon die gebruik wil maken van de Contribute Publishing Services-software. 
Proefversies van Adobe Contribute-software kunnen echter de Contribute Publishing Services-software 
installeren en gebruik toestaan in overeenkomst met de licentie-overeenkomst van de Contribute Publishing 
Services-software en eindgebruikerslicentie-overeenkomst. 

2.6 Adobe Presenter. Als de Software Adobe Presenter bevat en u in dat geval de invoegtoepassing Adobe 
Connect installeert of gebruikt in combinatie met het gebruik van de Software, gaat u ermee akkoord om een 
dergelijke invoegtoepassing uitsluitend op een computer te installeren en gebruiken en de Adobe Add-in niet op 
enig ander product dan een pc, met inbegrip van maar niet beperkt tot een webapparaat, settopbox, draagbaar 
apparaat, telefoon of webpadapparaat. Bovendien mag het gedeelte van de Software dat is ingesloten in een 
presentatie, informatie of inhoud die met gebruikmaking van de Software is gemaakt en gegenereerd (de 
“Adobe Presenter Run-Time”), uitsluitend tezamen met de presentatie, informatie of inhoud worden gebruikt 
waarin het betreffende item is ingesloten. U mag de Adobe Presenter Run-Time uitsluitend ingesloten in 
presentaties, informatie of inhoud gebruiken en u dient een dergelijk verbod op te leggen aan alle 
licentiehouders van voornoemde presentaties, informatie of inhoud. Bovendien is het u niet toegestaan de 
Adobe Presenter Run-Time te wijzigen, disassembleren of aan reverse-engineering te onderwerpen en de Klant 
dient voornoemd verbod op te leggen aan alle licentiehouders van voornoemde presentaties, informatie en 
inhoud. 

2.7 Flash Builder met LCDS-bibliotheek voor gegevensbeheer. Adobe Flash Builder kan de fds.swc-bibliotheek 
bevatten. U mag fds.swc uitsluitend gebruiken om mogelijkheden voor beheer van cliëntgegevens beschikbaar 
te stellen en als outputbestand in software die u hebt ontwikkeld, behoudens het volgende. U hebt geen 
toestemming om (a) fds.swc te gebruiken om koppelingen of offline-mogelijkheden in software in te schakelen 
of (b) fds.swc op te nemen in software die vergelijkbaar is met Adobe LiveCycle Data Services of BlazeDS. Als u 
een van de voornoemde dingen wenst te doen, dient u een aparte licentie aan te vragen bij ons. 

2.8 Digital Publishing Suite (“DPS”) en InDesign. Als de Software bepaalde onderdelen bevat die ontwikkeld 
zijn om samen te werken met of toegang te krijgen tot de DPS-services (“DPS Desktop Tools”), dan mag u alleen 
de DPS Desktop Tools installeren en gebruiken om (a) de content te creëren of produceren om te tonen binnen 
een Content Viewer (zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot DPS; er wordt naar de 
content verwezen als “Output”); (b) de Output evalueren en testen; of (c) waar beschikbaar, toegang krijgen tot 
en gebruiken van DPS. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Sectie 2.8, mag u de DPS-desktoptools niet 
weergeven, verspreiden, wijzigen of openbaar vertonen. 
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3. Voorwaarden voor specifieke rechtsgebieden. 

Dit artikel is van toepassing op specifieke rechtsgebieden. Als dit artikel in strijd is met andere artikelen, is het 
van toepassing op het relevante rechtsgebied. 

3.1 Nieuw-Zeeland. Voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of huishoudelijk 
gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft, is deze overeenkomst onderworpen aan de 
Consumer Guarantees Act (wet inzake garanties voor consumenten). 

3.2 Europese Economische Ruimte.  

(a) Garantie. Als u de Software hebt aangeschaft in de Europese Economische Ruimte (EER), normaal gesproken 
woonachtig in de EER bent en consument bent (en dus de Software gebruikt voor persoonlijke, niet-zakelijke 
doeleinden), duurt uw garantieperiode met betrekking tot de Software even lang als uw abonnement. Onze 
volledige aansprakelijkheid in verband met garantieclaims alsmede uw enige en exclusieve 
verhaalsmogelijkheid zijn beperkt, naar ons inzicht, tot ondersteuning van de Software op basis van de 
garantieclaim, tot vervanging van de Software of, indien ondersteuning of vervanging niet praktisch is, tot 
restitutie van vooruitbetaalde en ongebruikte abonnementskosten naar rato voor de specifieke Software. Terwijl 
deze voorwaarden van toepassing zijn op al uw schadeclaims in verband met uw gebruik van de Software, 
blijven we bovendien aansprakelijk voor directe verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als we ons niet 
houden aan deze overeenkomst. U wordt aangeraden alle redelijke maatregelen te nemen om schade te 
voorkomen of verminderen, in het bijzonder door een back-up van de Software en de computergegevens te 
maken. 

(b) Decompilatie. Niets in deze voorwaarden vormt een beperking voor enig onvervreemdbaar recht op 
decompilatie van de Software dat u wettelijk geniet. Als u zich bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) bevindt, 
hebt u mogelijk volgens toepasselijke wetgeving het recht om de Software te decompileren wanneer dit nodig is 
om interoperabiliteit van de Software met een ander softwareprogramma te realiseren en we deze informatie 
niet beschikbaar hebben gesteld. In dit geval moet u ons eerst schriftelijk verzoeken om de benodigde 
informatie voor deze interoperabiliteit. Bovendien mag de decompilatie alleen worden uitgevoerd door u of 
iemand die de Software mogelijk namens u gebruikt. We hebben het recht om redelijke voorwaarden op te 
leggen voordat de informatie wordt verstrekt. U mag de door ons verstrekte of door u verkregen informatie 
alleen gebruiken voor het doeleinde in deze alinea. U mag de informatie niet openbaar maken aan derden en de 
informatie niet zodanig gebruiken dat inbreuk wordt gemaakt op ons auteursrecht of een auteursrecht van een 
van onze licentiegevers. 

3.3 Australië. Als u de Software hebt verkregen in Australië, is de volgende bepaling van toepassing, 
onverminderd enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden: 

KENNISGEVING AAN CONSUMENTEN IN AUSTRALIË: 

Goederen van Adobe worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de 
Australische Consumer Law. U hebt recht op vervanging of terugbetaling bij ernstige fouten en op 
vergoeding bij verlies dat of schade die redelijkerwijs had kunnen worden voorzien. U hebt tevens recht 
op herstel of vervanging van de goederen als de goederen niet van een acceptabele kwaliteit zijn en de 
fout geen ernstige fout is. 

4. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. 

Bij inkoop door de Amerikaanse overheid is Software commerciële computersoftware zoals gedefinieerd in FAR 
12.212. Hierbij gelden de beperkte rechten zoals beschreven in FAR-artikel 52.227-19 “Commercial Computer 
Software - Restricted Rights” en DFARS 227.7202, “Rights in Commercial Computer Software or Commercial 
Computer Software Documentation”, zoals van toepassing, en eventuele hieruit voortvloeiende voorschriften. 
De Software mag alleen door de Amerikaanse overheid worden gebruikt, worden aangepast, worden 
vrijgegeven voor reproductie, worden uitgevoerd, worden weergegeven of openbaar worden gemaakt 
overeenkomstig de licentierechten en beperkingen in deze voorwaarden. 



5. Kennisgevingen van derden. 

5.1 Software van derden. De Software kan software van derden bevatten, waarvoor aanvullende voorwaarden 
gelden. Deze zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl. 

5.2 VERSPREIDING VAN AVC. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software met functionaliteit voor 
het importeren en exporteren van AVC: DIT PRODUCT IS VERSTREKT ONDER DE LICENTIE VAN HET AVC-
PATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT 
OM (a) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (b) AVC-VIDEO 
TE DECODEREN DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE IS BETROKKEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIET-
COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT OM 
AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER 
GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C. ZIE 
http://www.adobe.com/go/mpegla_nl. 

5.3 VERSPREIDING VAN MPEG-2. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software met functionaliteit 
voor het importeren en exporteren van MPEG2: PERSOONLIJK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DOOR 
CONSUMENTEN OP EEN MANIER DIE NIET VOLDOET AAN DE STANDAARD MPEG2 VOOR HET CODEREN VAN 
VIDEOGEGEVENS VOOR VERPAKTE MEDIA IS TEN STRENGSTE VERBODEN ZONDER LICENTIE UIT HOOFDE 
VAN TOEPASSELIJKE PATENTEN IN HET MPEG2-PATENTENPORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ 
MPEG LA, L.L.C. 250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206, VERENIGDE STATEN. 

6. Voorwaarden toepassingsplatforms. 

6.1 Apple. Als de Software is gedownload uit de Apple iTunes Application Store, dan erkent u en gaat u ermee 
akkoord dat Apple op geen enkele manier verplicht is onderhoud te plegen aan of ondersteunende diensten aan 
te bieden voor de Software. In zoverre dat de Software niet voldoet aan een geldige garantie, kunt u Apple 
daarvan op de hoogte stellen en betaalt Apple de aankoopprijs voor de Software aan u terug en dat, voor zover 
maximaal bij wet is toegestaan, Apple geen andere garantieverplichtingen ten aanzien van de Software heeft. 

6.2 Microsoft. Als de Software is gedownload uit de Windows Phone Apps + Store, dan erkent u en gaat u ermee 
akkoord dat Microsoft, fabrikanten van apparaten en netwerkbeheerders op geen enkele manier verplicht zijn 
onderhoud te plegen aan of ondersteunende diensten aan te bieden voor de Software. 
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	1.2 Softwarelicentie op apparaatbasis. Als u een Softwarelicentie hebt gekocht op basis van het aantal apparaten of vituele machines (zoals als u Creative Cloud voor onderwijs hebt gekocht) is deze Sectie 1.2 van toepassing:
	(a) Licentie. Onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden en het licentiebereik aangegeven in de documentatie geleverd bij de Software, bieden wij u een niet-exclusieve licentie om de Software te installeren en gebruiken: (1) in het Gebied, (2) ti...
	(b) Distributie vanaf een Server. Indien toegestaan in een licentiedocument tussen ons en u, mag u een image van de Software kopiëren op een computerbestandserver binnen uw intranet voor het downloaden en installeren van de Software op computers binne...
	1.3 Algemene licentie. Als de Software wordt geleverd als onderdeel van de Services zonder beperking op abonnement of het aantal apparaten, dan bieden wij u, onderhevig aan uw naleving van deze voorwaarden, een niet-exclusieve licentie voor het instal...
	1.4 Softwareontwikkelingskit. Als de Software een softwareontwikkelingskit (“SDK”) bevat die niet verwijst naar een afzonderlijke licentieovereenkomst, mag u deze SDK gebruiken om toepassingen te ontwikkelen die met de Software werken (“Ontwikkelaarst...
	1.5 Beperkingen en vereisten.
	(a) Aanduidingen van eigendom. U dient ervoor te zorgen dat elke toegestane kopie van de Software die u maakt, dezelfde auteursrechtelijke en overige eigendomsinformatie bevat als de informatie die op of in de Software wordt weergegeven.
	(b) Beperkingen. Tenzij dit is toegestaan in deze voorwaarden, mag u niet:
	(1) de Software wijzigen, poorten, aanpassen of vertalen;
	(2) de Software aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren dan wel anderszins trachten de broncode te achterhalen;
	(3) de Software gebruiken of aanbieden op basis van een servicebureau;
	(4) de Software hosten of streamen of iemand toegang bieden tot de Softwate via internet of anderszins op afstand toegang krijgen tot de Software;
	(5) (i) technologische maatregelen omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Software te controleren of (ii) met de Software producten ontwikkelen, verspreiden of gebruiken waarmee de technologische maatregelen worden omzeild;
	(6) de Software verhuren, in lease of in sublicentie geven, toewijzen, op het apparaat van een derde persoon laten kopiëren dan wel uw rechten op de Software overdragen. Als u Creative Cloud voor teams of Creative Cloud voor het onderwijs (benoemde ge...
	(7) gebruik de software voor handelingen die niet door een persoon geïniteerd worden (bijv. geautomatiseerde serververwerking).
	1.6 Gebied. Als u meer dan één Softwarelicentie wilt aanschaffen, mag u de Software niet installeren of implementeren buiten het land waar u de licentie hebt aangeschaft, tenzij anderszins is toegestaan onder het volumelicentieprogramma dat u met ons ...
	1.7 Activering.
	In de Software moet u mogelijk bepaalde stappen uitvoeren om uw Software te activeren of uw abonnement te valideren. Als de Software niet wordt geactiveerd of geregistreerd, het abonnement niet wordt gevalideerd of we vaststellen dat de Software op fr...
	1.8 Updates.
	De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates van Adobe downloaden en installeren. Deze updates kunnen betrekking hebben op het herstellen van bugs, nieuwe functies of nieuwe versies. U stemt ermee in dergelijke updates van Adobe te ontvangen ...

	2. Specifieke softwarevoorwaarden.
	Deze sectie is van toepassing op specifieke Software en onderdelen. Als deze sectie in strijd is met andere artikelen, is deze van toepassing op de relevante Software en onderdelen.
	2.1 Fontsoftware. Als de Software fontsoftware bevat (behalve in het geval van fonts die beschikbaar zijn onder Typekit, dat onder eigen Aanvullende voorwaarden valt):
	(a) U mag de door u voor een bepaald bestand gebruikte font(s) naar een commerciële drukker of ander servicebureau verzenden; het servicebureau kan de font(s) gebruiken om uw bestand te verwerken, mits het servicebureau beschikt over een geldige licen...
	(b) U mag kopieën van de fontsoftware insluiten in elektronische documenten om deze af te drukken, weer te geven en te bewerken. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of toegestaan.
	(c) Als uitzondering op het bovenstaande zijn de fonts op http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_nl alleen opgenomen in de Software voor de werking van de gebruikersinterface van de Software en niet voor insluiting in uitvoerbestanden. De vermelde f...
	(d) Opensourcefonts. Sommige fonts die samen met de Software door Adobe zijn verstrekt, kunnen opensourcefonts zijn. Uw gebruik van deze opensourcefonts valt onder de toepasselijke licentievoorwaarden die beschikbaar zijn op http://www.adobe.com/go/fo...
	2.2 Render Engine voor After Effects. Als de Software de volledige versie van Adobe After Effects bevat, mag de Klant een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op Computers die deel uitmaken van het intranet van de Klant, waarin te...
	2.3 Acrobat. Als de Software Acrobat Standard, Acrobat Pro, Acrobat Suite of bepaalde functies binnen de bovenstaande software bevat, is dit artikel 2.3 van toepassing.
	(a) De Software kan activeringstechnologie bevatten waarmee u in PDF-documenten bepaalde functies kunt activeren via het gebruik van een digitale referentie die in de Software is geplaatst (“Sleutel”). U mag voor geen enkel doel de Sleutel openen, beh...
	(b) Digitale certificaten. Digitale certificaten kunnen door externe certificerende instanties worden verstrekt, met inbegrip van leveranciers van Adobe Certified Document Services en van Adobe Approved Trust List (gezamenlijk “Certificerende instanti...
	2.4 Adobe Runtime. Als de Software Adobe AIR, Adobe Flash Player, Shockwave Player of Authorware Player (samen “Adobe Runtime”) omvat, dan is deze sectie 2.4 van toepassing:
	(a) Beperkingen voor Adobe Runtime. U mag Adobe Runtimes niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, of met enige ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie: u mag Adobe Runtimes...
	(b) Distributie van Adobe Runtime. U mag een Adobe Runtime niet verspreiden, behalve als een volledig geïntegreerd gedeelte van een ontwikkelaarstoepassing die is gemaakt met behulp van de Software, inclusief de hulppgrogramma's die met de Software wo...
	2.5 Contribute Publishing Services. Onderhevig aan de eindgebruikerslicentie-overeenkomst die met de Contribute Publishing Services-software wordt meegeleverd, mag u geen koppeling maken met de Contribute Publishing Services-software behalve als u een...
	2.6 Adobe Presenter. Als de Software Adobe Presenter bevat en u in dat geval de invoegtoepassing Adobe Connect installeert of gebruikt in combinatie met het gebruik van de Software, gaat u ermee akkoord om een dergelijke invoegtoepassing uitsluitend o...
	2.7 Flash Builder met LCDS-bibliotheek voor gegevensbeheer. Adobe Flash Builder kan de fds.swc-bibliotheek bevatten. U mag fds.swc uitsluitend gebruiken om mogelijkheden voor beheer van cliëntgegevens beschikbaar te stellen en als outputbestand in sof...
	2.8 Digital Publishing Suite (“DPS”) en InDesign. Als de Software bepaalde onderdelen bevat die ontwikkeld zijn om samen te werken met of toegang te krijgen tot de DPS-services (“DPS Desktop Tools”), dan mag u alleen de DPS Desktop Tools installeren e...

	3. Voorwaarden voor specifieke rechtsgebieden.
	Dit artikel is van toepassing op specifieke rechtsgebieden. Als dit artikel in strijd is met andere artikelen, is het van toepassing op het relevante rechtsgebied.
	3.1 Nieuw-Zeeland. Voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (niet voor zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft, is deze overeenkomst onderworpen aan de Consumer Guarantees Act (wet inzake garanties v...
	3.2 Europese Economische Ruimte.
	(a) Garantie. Als u de Software hebt aangeschaft in de Europese Economische Ruimte (EER), normaal gesproken woonachtig in de EER bent en consument bent (en dus de Software gebruikt voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden), duurt uw garantieperiod...
	(b) Decompilatie. Niets in deze voorwaarden vormt een beperking voor enig onvervreemdbaar recht op decompilatie van de Software dat u wettelijk geniet. Als u zich bijvoorbeeld in de Europese Unie (EU) bevindt, hebt u mogelijk volgens toepasselijke wet...
	3.3 Australië. Als u de Software hebt verkregen in Australië, is de volgende bepaling van toepassing, onverminderd enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden:
	KENNISGEVING AAN CONSUMENTEN IN AUSTRALIË:
	Goederen van Adobe worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumer Law. U hebt recht op vervanging of terugbetaling bij ernstige fouten en op vergoeding bij verlies dat of schade die redelijkerwijs had...

	4. Kennisgeving aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid.
	Bij inkoop door de Amerikaanse overheid is Software commerciële computersoftware zoals gedefinieerd in FAR 12.212. Hierbij gelden de beperkte rechten zoals beschreven in FAR-artikel 52.227-19 “Commercial Computer Software - Restricted Rights” en DFARS...

	5. Kennisgevingen van derden.
	5.1 Software van derden. De Software kan software van derden bevatten, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Deze zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl.
	5.2 VERSPREIDING VAN AVC. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software met functionaliteit voor het importeren en exporteren van AVC: DIT PRODUCT IS VERSTREKT ONDER DE LICENTIE VAN HET AVC-PATENTENPORTFOLIO VOOR HET PERSOONLIJKE, NIET-COMMER...
	5.3 VERSPREIDING VAN MPEG-2. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software met functionaliteit voor het importeren en exporteren van MPEG2: PERSOONLIJK GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DOOR CONSUMENTEN OP EEN MANIER DIE NIET VOLDOET AAN DE STANDAARD M...

	6. Voorwaarden toepassingsplatforms.
	6.1 Apple. Als de Software is gedownload uit de Apple iTunes Application Store, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat Apple op geen enkele manier verplicht is onderhoud te plegen aan of ondersteunende diensten aan te bieden voor de Software. In zov...
	6.2 Microsoft. Als de Software is gedownload uit de Windows Phone Apps + Store, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat Microsoft, fabrikanten van apparaten en netwerkbeheerders op geen enkele manier verplicht zijn onderhoud te plegen aan of onderste...


