
Overeenkomst voor Typekit-services 

Laatst herzien: 2 november 2016. Volledige vervanging van de voorgaande versie. 

Als U de Typekit-service Gebruikt, of enig deel van de software van de Service installeert, stemt U in met de volgende 
voorwaarden en bepalingen. Lees deze zorgvuldig door. 

Overzichtstabel 
Vergelijking van 

Abonnementsplannen 
Individueel plan Zakelijk plan Ondernemingsplan 

Basisvoorwaarden ● ● ● 
Aanvullende SLA  ● ● 
Vrijwaring   ● 

1. Definities. 

Termen met een hoofdletter in deze Aanvullende voorwaarden hebben de onderstaande betekenis. Termen met een 
hoofdletter die in deze Aanvullende voorwaarden niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als is 
gedefinieerd in de Algemene voorwaarden op www.adobe.com/go/terms_nl. 

1.1 “Account” betekent de account (met inbegrip van een Adobe-ID en gebruikersprofiel) die U maakt wanneer U zich 
voor het eerst registreert bij de Service, met inbegrip van unieke sleutelcodes of identificaties die Adobe aan U verstrekt 
of anderszins gebruikt om U aan Uw account te koppelen. 

1.2 “Adobe”, “Wij” of “Ons” betekent Adobe Systems Incorporated, een rechtspersoon volgens het recht van Delaware, 
345 Park Avenue, San Jose, Californië 95110 (Verenigde Staten) als deze Overeenkomst is aangegaan terwijl U zich in de 
Verenigde Staten, Canada of Mexico bevond; anders betekent het Adobe Systems Software Ireland Limited, 
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. 

1.3 “Bureau” betekent een persoon die of een commercieel bedrijf dat services op het gebied van webontwerp of 
grafisch ontwerp, marketing of soortgelijke services levert aan klanten of cliënten, en waarvan de services ook het maken 
en/of onderhouden van Gepubliceerde media omvatten. 

1.4 “Computer” betekent een virtueel of fysiek apparaat voor het opslaan of verwerken van gegevens, zoals servers, 
desktopcomputers, laptops, mobiele apparaten, op internet aangesloten apparaten en hardwareproducten. Waar een 
apparaat meer dan één virtuele omgeving omvat (inclusief virtuele machines en virtuele processoren), wordt elke 
virtuele omgeving gerekend als een aparte computer. 

1.5 “Klantcontent” betekent de fonts of fontgroepen (“content” zoals deze term wordt gebruikt in de Algemene 
gebruiksvoorwaarden van Adobe) die afzonderlijk aan U door derden in licentie zijn verstrekt voor Gebruik door U via de 
Service, op grond van deze Overeenkomst. 

1.6 “Afgeleide werken” betekent binaire gegevens op basis van of afgeleid van de Content onder licentie (met inbegrip 
van de Software onder licentie) in elke vorm waarbij binaire gegevens worden herzien, omgevormd of aangepast, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot binaire gegevens in alle indelingen waarnaar de Content onder licentie kan worden 
geconverteerd. 

1.7 “Documentatie” betekent de verklarende schriftelijke materialen en bestanden en/of andere 
gebruikersdocumentatie, die worden meegeleverd met de Content onder licentie of zijn gepubliceerd, beschikbaar zijn 
gemaakt of anderszins zijn verstrekt aan U door Adobe, in verband met Uw Gebruik van de Service. 

1.8 “Kit” betekent het met een computer, internet of ander medium compatibele softwarepakket dat U met behulp van 
de Service hebt gemaakt, en bestaat uit voorkeursinstellingen, keuzes voor Fonts onder licentie en opmaken, 
opmaakprofielen en andere softwarecode, samen met de versie van JavaScript die kan worden geleverd via de Service 
om elke Kit en de bijbehorende Uitgever in te pakken en te identificeren, en om het Gebruik van Fonts onder licentie in 
verband met de Gepubliceerde media te beheren en volgen. 
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1.9 “Licentiegever(s)” betekent de derde partij die de door Adobe voor Uw Gebruik beschikbaar gestelde Content onder 
licentie aan Adobe in licentie verstrekt. 

1.10 “Content onder licentie” betekent de Fonts onder licentie, Marketplace Fonts, de Software onder licentie en de 
Service, Service-interfaces en Service-interfacetokens. 

1.11 “Fonts onder licentie” betekent de fonts of fontgroepen die Adobe in licentie verstrekt aan U via de Service voor Uw 
Gebruik overeenkomstig deze Aanvullende voorwaarden. 

1.12 “Software onder licentie” betekent de Service en alle software waarmee deze Overeenkomst wordt verstrekt, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot alle softwarebestanden met de Fonts onder licentie, Marketplace Fonts en scripts, 
scriptlogica of andere code die worden gebruikt in de Service of die is gebundeld met Typekit Sync, of die zijn ingesloten 
binnen geëxporteerde bestandsindelingen (en Updates en upgrades of Documentatie in verband met het voorgaande), 
die Adobe aan U ter beschikking stelt via de Service zodat U de Content onder licentie kunt openen en ontvangen. 

1.13 “Marketplace Fonts” betekent de fonts of fontgroepen die door Adobe of Licentiegever(s) in licentie aan U worden 
verstrekt via de Service voor Uw Gebruik conform de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie van Adobe of 
Licentiegever. 

1.14 “Marketplace-bestelling(en)” betekent de Marketplace Fonts die Adobe en Licentiegever(s) aan U beschikbaar 
stellen op en via de Service.  

1.15 “Toegestane aantal computers” betekent het maximale aantal Computers waarop Typekit Sync Fonts mag worden 
geïnstalleerd (met inbegrip van het aantal gelijktijdig Gebruikte exemplaren dat is toegestaan op grond van Uw 
specifieke Abonnementsplan) en vanaf waar de Services kunnen worden geopend. 

1.16 “Uitgever” betekent de persoon of entiteit (U of Uw cliënt of klant namens wie U optreedt) die de content 
(uitgezonderd Content onder licentie) op of in Gepubliceerde media bezit of beheert. 

1.17 “Gepubliceerde documenten” betekent elke gepubliceerde vorm van een digitaal document (Word, PDF, EPUB 
enz.) die al dan niet ingesloten Fonts onder licentie Gebruikt voor onder meer weergave, bekijken of gebruik door 
iedereen die het Gepubliceerde document opent. 

1.18 “Gepubliceerde media” betekent, afzonderlijk of gezamenlijk, elk Gepubliceerd document en elke Gepubliceerde 
website. 

1.19 “Gepubliceerde website(s)” betekent respectievelijk websites, webpagina's of webpaginacontent die U ontwerpt, 
ontwikkelt of maakt en die worden of wordt gepubliceerd en waarmee Fonts onder licentie met behulp van Typekit Web 
worden geïntegreerd, worden geopend en openbaar worden weergegeven. 

1.20 “Leveranciersplatform” is elke service waarmee klanten of cliënten fonts voor websites of andere namens hen 
geleverde producten kunnen kiezen (zoals blogplatforms en profielen voor sociale netwerken). 

1.21 “Service(s)” betekent de Typekit-servicewebsite die toegankelijk is vanaf www.typekit.com, met inbegrip van 
Typekit Sync, Typekit Web, Typekit Marketplace en alle overige services, voorzieningen of content die beschikbaar is 
gemaakt vanuit of op, of die toegankelijk is via, de Typekit-servicewebsite. 

1.22 “Service-interface(s)” betekent elke invoegtoepassing of applicatie-interface die door of via de Service wordt 
geleverd; die U programmeertechnische toegang geeft tot de functionaliteit van de Service; waarmee U een voorbeeld 
van de Content onder licentie kunt bekijken of anderszins Kits kunt maken, configureren, wijzigen en publiceren; en 
waarmee U metagegevens over de fonts in de fontbibliotheek van de Service kunt ophalen. 

1.23 “Abonnementsplan(nen)” betekent elke respectieve abonnementsoptie voor de Service, met inbegrip van 
Proefabonnementen, en alle bijbehorende Gebruiksvoorwaarden, toegestane aantallen, limieten, beperkingen en 
kostenoverzichten die voor elk Abonnementsplan zijn beschreven op https://typekit.com/plans, die via deze verwijzing in 
deze Aanvullende voorwaarden zijn opgenomen. 

1.24 “Typekit Sync” betekent de Typekit Sync Fonts en voorzieningen van de Service die aan U beschikbaar zijn gesteld 
na downloaden en installatie van de Adobe-software op Uw Computer, die U in staat stellen de Services en Typekit Sync 
Fonts te openen en te Gebruiken voor desktoppublishing (voor het maken van Gepubliceerde documenten). 

1.25 “Typekit Sync Font(s)” betekent de Fonts onder licentie en Marketplace Fonts die U hebt gesynchroniseerd met Uw 
Computer voor desktoppublishing (voor het maken van Gepubliceerde documenten). 
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1.26 “Typekit Marketplace” betekent het gedeelte van de Service dat Adobe en Licentiegever aanbieden ten behoeve 
van Marketplace Fonts voor rechtstreekse verkoop die onder de voorwaarden van de eindgebruikerslicentie van Adobe 
of Licentiegever vallen. 

1.27 “Typekit Web” betekent de Typekit Web Fonts en voorzieningen van de Service die U in staat stellen de Services en 
Typekit Sync Fonts te openen en te Gebruiken voor het maken van Gepubliceerde websites. 

1.28 “Typekit Web Fonts” bekent de voor het web opgemaakte versies van de Fonts onder licentie en Marketplace Fonts 
die U Gebruikt om Gepubliceerde websites te maken. 

1.29 “Updates” en “Upgrades” betekent alle updates, revisies, aanpassingen of toevoegingen die mogelijk op enig 
moment worden uitgevoerd en geïmplementeerd of geleverd door Adobe aan U om de Service bij te werken, uit te 
breiden of te verbeteren voor zover deze levering niet onder aparte voorwaarden valt. Adobe is jegens U op generlei 
wijze aansprakelijk voor deze wijzigingen. 

1.30 “Gebruik”, “Gebruiken” of “Gebruikt” betekent enig en alle gebruik dat U maakt van de Service in verband met het 
downloaden, integreren, openen, synchroniseren, gebruiken of weergeven van de Content onder licentie door U. 

1.31 “U” en “Uw” betekent iedere persoon of elke entiteit die of elk Bureau dat een Account maakt en Gebruikt om de 
Services namens zichzelf of namens cliënten of klanten te openen in verband met Gepubliceerde media. 

2. Basisvoorwaarden. 

Uw Gebruik van de Service is vastgelegd in deze Aanvullende gebruiksvoorwaarden (“Aanvullende voorwaarden”), die 
een aanvulling vormen op de Gebruiksvoorwaarden van Adobe.com (“Algemene voorwaarden”). Deze zijn te vinden op 
www.adobe.com/go/terms_nl en zijn via deze verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. 

2.1 Abonnementsplannen en Marketplace-bestellingen. 

2.1.1 De Service voorziet in (a) gratis individuele Abonnementen; (b) in individuele Abonnementen, zakelijke 
Abonnementen en Abonnementen voor ondernemingen tegen betaling (betaalde Abonnementen); en (c) Marketplace-
bestellingen waarmee U toegang hebt tot Content onder licentie voor Gebruik in Uw Gepubliceerde media. Voor een 
aantal betaalde Abonnementsplannen geldt een Proefperiode. 

2.1.2 Alle Abonnementskosten en Marketplace-bestellingen zijn exclusief alle belastingen en heffingen die door 
belastingdiensten kunnen worden opgelegd, en U bent verantwoordelijk van de betaling daarvan, met uitzondering 
alleen van belastingen in de Verenigde Staten (op federaal of staatsniveau). 

2.2 Overschrijdingen; Upgrading; Marketplace-bestellingen. 

2.2.1 Elk Abonnementsplan omvat limieten voor het Gebruiksvolume. Deze limieten gelden voor de Content onder 
licentie en kunnen ook op Uw Accountprofiel worden vermeld. Indien Uw Gebruik van de Content onder licentie de 
limieten overschrijdt die voor de Content onder licentie of voor Uw specifieke Abonnementsplan zijn aangewezen 
(“Overschrijding(en)”), hebben Wij, ongeacht of U een individuele abonnee, een Leverancier of een abonnee op het 
Typekit Ondernemingsplan of Creative Cloud Ondernemingsplan bent en ongeacht of het een opzettelijke of 
onopzettelijke overschrijding betreft, naar eigen goeddunken, het recht om U te factureren op het adres opgegeven in de 
verkooporder van Uw Typekit Ondernemingsplan of Creative Cloud Ondernemingsplan, of Uw account van Uw 
Particulier of Zakelijk plan en onmiddellijk kosten voor de overschrijding van Uw creditcard af te schrijven, Uw Account te 
upgraden naar een ander Abonnementsplan dat geschikt is voor Uw Gebruiksniveau, of Uw toegang tot de Content 
onder licentie op te schorten tot Uw Account of de kosten voor de overschrijding volledig zijn betaald. U gaat ermee 
akkoord alle verschuldigde bedragen in Uw Account direct aan Ons te betalen. 

2.2.2 Als U bent geabonneerd op een gratis individueel Abonnementsplan, bent U ervan op de hoogte dat bepaalde 
Content onder licentie waartoe U toegang hebt, op enig moment in de toekomst mogelijk kan worden verplaatst naar 
een betaald Abonnementsplan. Daardoor moet U mogelijk upgraden of een ander Abonnementsplan kiezen om toegang 
te blijven houden tot dergelijke Content onder licentie. 

2.2.3 Als U besluit te upgraden van een gratis individueel Abonnement naar een betaald Abonnement, of als U besluit te 
upgraden van het ene betaalde Abonnement (met inbegrip van upgrades tijdens een Proefperiode van een betaald 
Abonnement) naar een duurder betaald Abonnement, wordt de periode van het op dat moment bestaande gratis 
Abonnement of het betaalde Abonnement (met inbegrip van de Proefperiode van een Abonnement) beëindigd op het 
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moment dat U upgradet, en worden de toepasselijke kosten voor het nieuwe betaalde Abonnement onmiddellijk van Uw 
creditcard afgeschreven. 

2.2.4 Als U besluit om Uw betaalde Abonnement te downgraden, aanvaardt U dat U daardoor bepaalde voorzieningen 
kunt verliezen of dat de Gebruikscapaciteit of Gebruikslimitieten voor Uw Account kunnen afnemen. Wij accepteren geen 
aansprakelijkheid voor een dergelijk verlies. 

2.2.5 Als U Uw betaalde Abonnement opzegt, wordt deze automatisch omgezet in een gratis, individueel Abonnement. 
Als U Uw betaalde Abonnementsplan omzet naar een gratis individueel Abonnementsplan en ook Marketplace Fonts 
hebt aangeschaft, behoudt U toegang tot de Marketplace Fonts. 

2.2.6 Kosten voor Marketplace Fonts kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 

3. Uw rechten en verplichtingen; restricties en beperkingen op Uw Gebruik van de Content onder licentie. 

3.1 Uw Gebruik van de Content onder licentie. De categorieën van de Content onder licentie die U kunt Gebruiken, 
kunnen variëren afhankelijk van de Marketplace-bestelling of het Abonnementsplan dat U kiest. Mogelijk zijn niet alle 
Service-voorzieningen, -functionaliteiten of categorieën Content onder licentie die worden beschreven in deze 
Aanvullende voorwaarden, beschikbaar bij alle Abonnementsplannen. Als U zich registreert bij, toegang krijgt tot of 
Gebruikmaakt van enig deel van de Content onder licentie en overeenkomstig het Abonnement van Uw keuze (en indien 
van toepassing na betaling van de Abonnementskosten), verleent Adobe U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en 
beperkt recht en niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om de Content onder licentie te openen en te 
Gebruiken voor en in verband met het ontwerpen en ontwikkelen van Gepubliceerde media om, volgens de gegeven 
toestemmingen voor de Content onder licentie op de Typekit-website, en slechts zo lang als U een ononderbroken 
Abonnement hebt, met in achtneming van het volgende: 

3.1.1 Desktoppublishing. Indien Uw Abonnementsplan voorziet in het Gebruik van de Content onder licentie voor 
desktoppublishing, geldt het volgende: 

(a) U mag Typekit Sync (met inbegrip van Content onder licentie die Wij U toestaan te downloaden of installeren, of die 
Wij anderszins aan U beschikbaar stellen via Typekit Sync) uitsluitend Gebruiken op het Toegestane aantal Computers; 

(b) U mag de Content onder licentie, na installatie op Uw Computer, openen via Typekit Sync, zodat U uit de beschikbare 
Typekit Sync Fonts onder licentie kunt kiezen welke Fonts onder licentie U wilt synchroniseren naar Uw Computer voor 
Gebruik in desktoppublishing; 

(c) U mag de Typekit Sync Fonts gebruiken die gesynchroniseerd zijn met Uw Computer om Gepubliceerde Documenten 
te ontwerpen en te ontwikkelen en U mag kopieën toevoegen aan de Fonts onder licentie in Uw Gepubliceerde 
Document met als doel het document af te drukken, bekijken en bewerken. Het font moet een subset zijn met alleen de 
tekens die nodig zijn om het werk weer te geven. In het Gepubliceerde document moeten de ingesloten fontgegevens 
worden verborgen of beschermd tegen bewuste en onbedoelde ontdekking of bewust en onbedoeld misbruik. Onder 
deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of toegestaan.  

3.1.2 Publiceren van websites. Indien Uw Abonnementsplan voorziet in het Gebruik van de Content onder licentie voor 
het publiceren van websites, geldt het volgende: 

(a) U mag de Content onder licentie Gebruiken om Uw Gepubliceerde websites of webpagina's te ontwerpen of te 
ontwikkelen (en dient de Kits te Gebruiken die Wij voor dergelijke doeleinden vereisen) en U mag in het ontwerp van Uw 
Gepubliceerde website verwijzen naar bepaalde Fonts onder licentie of een koppeling insluiten naar bepaalde Fonts 
onder licentie, zodat anderen die Uw Gepubliceerde websites bekijken of hiermee werken, Uw content zien met de Fonts 
onder licentie op de wijze die U voor ogen had; en 

(b) U mag de Fonts onder licentie uitsluitend Gebruiken in Uw Gepubliceerde websites op de wijze die is beschreven in 
artikel 3.1.2. 

3.2 Gebruik van de Content onder licentie door Uitgevers namens wie U Gepubliceerde media maakt. Uitgevers namens wie 
U Gepubliceerde media maakt, kunnen de door U in de desbetreffende Gepubliceerde media ontworpen Content onder 
licentie blijven openen en Gebruiken als al deze Uitgevers zich abonneren op de Service of een afzonderlijke overeenkomst 
met Adobe aangaan voor toegang tot de Service. U stemt ermee in een kopie of kennisgeving van deze Aanvullende 
voorwaarden (toegankelijk op www.adobe.com/go/terms_nl) te verstrekken aan Uw cliënten die Uitgevers zijn. 
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3.3 De Service doorverkopen. 

3.3.1 Als U een Bureau bent, hebt U een beperkt recht de Service uitsluitend te leveren in verband met de services die U 
als Bureau levert aan Uw eigen klanten of cliënten. Adobe kan echter limieten opleggen aan het aantal Gepubliceerde 
media dat door een Bureau kan worden geregistreerd bij de Service, of aan de reikwijdte van de services die aan een 
dergelijk Bureau worden geleverd. 

3.3.2 Als U een Leveranciersplatform hebt, gaat U ermee akkoord dat U de Content onder licentie niet gedeeltelijk zult 
Gebruiken zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Adobe. Als U een Leveranciersplatform 
hebt en alleen de services voor gratis fonts Gebruikt, hoeft U Adobe alleen vooraf schriftelijk te informeren met behulp 
van een e-mail die Uw naam en de naam van Uw Leveranciersplatform bevat. Stuur de e-mail, met de onderwerpregel 
“Reseller Platform Notification”, naar: support@typekit.com. 

3.3.3 Leveranciersplatforms mogen de Content onder licentie Gebruiken volgens wet- en regelgeving, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, wet- en regelgeving over het importeren of exporteren van gegevens of softwarewetgeving, en 
volgens wet- en regelgeving over gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op persoonlijke of persoonlijk 
identificeerbare gegevens. 

3.4 Verplichtingen, restricties en beperkingen en verboden Gebruik van de Content onder licentie. 

3.4.1 Kopieën maken van Documentatie. U mag kopieën maken van de Documentatie, maar niet meer dan het 
redelijkerwijs noodzakelijke aantal voor interne referentie in verband met Uw Gebruik van de Content onder licentie. 

3.4.2 Continue toegang tot de Content onder licentie. Voor continue toegang tot de Content onder licentie is mogelijk 
een terugkerende internetverbinding nodig om de Content onder licentie te verstrekken, activeren of synchroniseren, of 
om Uw toegang tot de Content onder licentie goed te keuren, te verlengen of te valideren. In sommige gevallen zal een 
Font onder licentie die U gebruikt in het ontwerp van bepaalde Gepubliceerde media, zichtbaar zijn voor U en voor 
derden die de Gepubliceerde media openen of bekijken, zolang U een ononderbroken Abonnementsplan hebt (indien 
van toepassing met inbegrip van betaling van de Abonnementskosten). 

3.4.3 Opgenomen opensourceonderdelen. In delen van de Content onder licentie kunnen onderdelen van 
opensourcesoftware en opensourcesoftwareprogramma's worden gebruikt of zijn opgenomen. Daarnaast zijn op Uw 
Gebruik van dergelijke Content onder licentie de voorwaarden van elke opensourcelicentie van toepassing die zijn 
vermeld in de bij de Content onder licentie gevoegde bestanden met auteursrecht of licentiekennisgevingen. 

3.4.4 Behoud van bestaande kennisgevingen. De Content onder licentie kan aan U worden verstrekt met bepaalde 
mededelingen met betrekking tot eigendom, inclusief kennisgevingen met betrekking tot patenten, auteursrechten en 
handelsmerken. U dient al deze aan U verstrekte mededelingen met betrekking tot eigendom die in of op de Content 
onder licentie worden weergegeven, exact over te nemen (en niet te verwijderen of te wijzigen). 

3.4.5 Verboden Gebruik van de Content onder licentie. Tenzij zoals toegestaan volgens voorwaarden van een 
opensourcelicentie die van toepassing is op bepaalde, met de Content onder licentie opgenomen of gedistribueerde 
opensourceonderdelen, is U het volgende nadrukkelijk verboden: 

(a) De Content onder licentie hosten op Uw eigen server of een andere optie of service voor zelfhosting, behalve indien 
uitdrukkelijk toegestaan in Uw Abonnement; 

(b) Content onder licentie opnemen, bundelen, insluiten of anderszins distribueren in Uw Gepubliceerde media, of Uw 
toegang tot het Gebruik van enig onderdeel van de Content onder licentie in sublicentie verstrekken aan anderen, 
behalve volgens de beschrijving in artikel 3.1 van deze Aanvullende voorwaarden; 

(c) Externe uitvoer van de Content onder licentie toestaan vanuit Uw Gepubliceerde Media of een deel van de Content 
onder licentie distribueren op zelfstandige basis of op enige wijze die een andere persoon in staat stelt de Content onder 
licentie te Gebruiken voor het schrijven van nieuwe content buiten Uw Gepubliceerde media; 

(d) Functionaliteit toevoegen of anderszins enig deel van de Content onder licentie wijzigen, veranderen, aanpassen, 
vertalen, converteren, maken of hiervan Afgeleide werken maken of laten maken; 

(e) De broncode van de Service of Content onder licentie disassembleren, decompileren, aan reverse-engineering 
onderwerpen of anderszins proberen te achterhalen, of softwarebeschermingsmechanismen in een Kit, de Service of 
Content onder licentie uitschakelen, omzeilen of anderszins vermijden, behalve voor zover dergelijke beperkingen 
nadrukkelijk niet zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waar U zich bevindt. In dit geval 
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dient U eerst de informatie op te vragen bij Adobe, waarna Wij naar eigen goeddunken deze informatie aan U kunnen 
verstrekken of redelijke voorwaarden kunnen opleggen, inclusief redelijke kosten, inzake Uw Gebruik van de Software of 
Content onder licentie teneinde ervoor te zorgen dat de Intellectuele-eigendomsrechten van Adobe en/of haar 
Licentiegever op de Service of de Content onder licentie worden beschermd; 

(f) Enig deel van Uw rechten op het Gebruik van de Content onder licentie toewijzen, een zekerheidsbelang hierin of 
hierop verlenen of deze rechten anderszins overdragen; 

(g) Pogingen doen de Content onder licentie te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen van de locaties of mappen op 
Uw Computer waar Wij dergelijke Content onder licentie hebben geïnstalleerd, of anderszins pogingen doen de Content 
onder licentie op een andere wijze te openen of te Gebruiken dan door zich rechtstreeks te abonneren op de Service 
door middel van de middelen die Wij verstrekken voor dergelijke doeleinden; en 

(h) De Content onder licentie kopiëren of distribueren (tenzij uitdrukkelijk is toegestaan voor Fonts onder licentie die zijn 
ingesloten in bepaalde typen Gepubliceerde media, volgens artikel 3.1.1 van deze Aanvullende voorwaarden) voor 
Gebruik krachtens een afspraak met een servicebureau, zoals een commerciële drukker. 

3.4.6 Naleving van deze Aanvullende voorwaarden. Adobe kan binnen een redelijke termijn verzoeken om records die 
relevant zijn voor Uw naleving van deze Aanvullende voorwaarden en U gaat ermee akkoord dergelijke records binnen 
dertig (30) dagen na ontvangst van Ons verzoek aan Adobe te verstrekken. 

3.5 Rechten die U aan Adobe verleent voor Klantcontent die U beschikbaar stelt via de Service. U zult mogelijk 
Klantcontent aan Adobe leveren voor hosting via, met behulp van, of in verband met de Service, Content onder licentie 
of Gepubliceerde media. Adobe heeft geen eigendomsrecht op Uw Klantcontent, maar Wij moeten bepaalde rechten van 
U verkrijgen om te kunnen reageren op Uw verzoeken en om mogelijk te maken dat U en anderen de Service Gebruiken.  

3.5.1 Voor Klantcontent die U aan Adobe levert voor hosting via de Service, verleent U aan Adobe een wereldwijde, niet-
exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en volledig afbetaalde licentie om de Klantcontent te benaderen, te gebruiken, te 
kopiëren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te herformatteren, te reproduceren, te publiceren, te verzenden, te 
verspreiden en in het openbaar uit te voeren, inclusief een niet-exclusief, in sublicentie verstrekbaar recht en een niet-
exclusieve, in sublicentie verstrekbare licentie voor alle Intellectuele-eigendomsrechten op en voor de Klantcontent en 
de daarin opgenomen ontwerpen, voor toepassing van aanpassingen met betrekking tot het hinten en vereffenen van 
contouren, regels en instructies voor programmeertechnische codering, technieken voor obfuscatie, segmentering en 
subsets, algoritmen en andere processen, alsmede alle bijbehorende hulpbronnen en documentatie in eigendom van 
Adobe (gezamenlijk “Adobe-fontoptimalisaties”) die nodig zijn om de Klantfonts te wijzigen en te converteren naar 
meerdere indelingen, zodat deze door Adobe met behulp van de Service kunnen worden gebruikt, gereproduceerd, 
weergegeven, gepubliceerd, gehost en gedistribueerd in verband met Gepubliceerde media; en 

3.5.2 U verklaart en garandeert dat U geen overeenkomsten bent aangegaan of andere regelingen hebt getroffen 
waardoor U de rechten die in dit artikel worden verleend, niet kunt verlenen. 

3.5.3 U dient Adobe en haar leidinggevenden, tussenpersonen, werknemers en partnerbedrijven te vrijwaren van, te 
verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle claims, eisen of rechtsgronden en enige en alle 
aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatskosten) die voortvloeien uit of betrekking 
hebben op Klantcontent die U aan Adobe verstrekt om Uw Gebruik van de Service mogelijk te maken.  

3.5.4 U behoudt de rechten op Klantcontent die U beschikbaar stelt aan Adobe om te hosten op of via de Service. U 
erkent en stemt ermee in dat alle Adobe Fontoptimalisaties die door Adobe worden toegepast op de Klantcontent 
eigendom zijn van Adobe. Om twijfel te voorkomen, bezit Adobe alle intellectuele-eigendomsrechten die deel uitmaken 
van Adobe-fontoptimalisaties, wijzigingen en ander werk dat is gedaan door Adobe om de Klantcontent naar meerdere 
indelingen te converteren zodat deze op of via de Service kunnen worden gedistribueerd en in meerdere omgevingen 
kunnen worden Gebruikt. 

4. Overige rechten en verplichtingen. 

4.1 Ondersteuning. Technische ondersteuning wordt alleen geleverd aan deelnemers aan een betaald 
Abonnementsplan in overeenstemming met het serviceniveau waarop de deelnemer is geabonneerd. Om technische 
ondersteuning te kunnen bieden, moeten Wij mogelijk communiceren met U of Uw medewerkers en verzoeken om 
toegang tot Uw systemen of netwerken. Als U hierin niet met Ons meewerkt, kan dat een beperking vormen voor de 
ondersteuning die Wij kunnen bieden. 



4.2 Beëindiging. 

4.2.1 U erkent en bent het ermee eens dat Adobe Fonts onder licentie en Marketplace Fonts verkrijgt van Licentiegevers 
die eigenaar zijn van de rechten of de rechten hebben om deze in licentie te vertrekken. Uw recht en licentie om deze 
fonts te Gebruiken en op te nemen in Gepubliceerde media zijn afhankelijk van de continue uitvoerbaarheid van 
overeenkomsten tussen Adobe en haar Licentiegevers. Als de relevante overeenkomsten tussen Adobe en 
Licentiegevers worden beëindigd, kunt U de fonts blijven gebruiken in Uw Gepubliceerde media, tenzij Adobe de 
licentie bij u opzegt. We proberen daarbij een redelijke opzegtermijn in acht te nemen. 

4.2.2 Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor om al dan niet met kennisgeving en om enige reden de Service of 
de prijzen (of enig deel hiervan), Uw toegang tot de Service, Content onder licentie of Service-interfaces tijdelijk of 
permanent te beperken, aan te passen, op te schorten of stop te zetten. Adobe is niet aansprakelijk jegens U of enige 
derde voor een dergelijke beperking, aanpassing, opschorting of stopzetting van de Service, Content onder licentie of 
Uw toegang hiertoe. 

4.2.3 Wij kunnen Uw Account en Uw recht de Service en/of de Content onder licentie te Gebruiken, onderbreken of 
beëindigen als U deze Aanvullende voorwaarden schendt, geen geldige Account in goede staat onderhoudt of verplichte 
Abonnementskosten niet betaalt. 

4.2.4 Wij kunnen naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent de toegang van Uw Account tot de Service-interfaces 
opschorten als Adobe misbruik, excessief frequente verzoeken aan de Service of ander excessief Gebruik via een Service-
interface constateert. 

4.2.5 Elke poging om de werking van de Service of Content onder licentie op enige manier te belemmeren, kan leiden tot 
gerechtelijke stappen en het onderwerp worden van onderzoek en vervolging. 

4.3 Restitutie. Er wordt geen restitutie betaald voor het annuleren, downgraden of andere aangebrachte wijzigingen van 
vooraf betaalde Abonnementen of van Marketplace-bestellingen. 

4.4 Gevolgen van beëindiging of annulering. 

4.4.1 Als Uw Account wordt beëindigd door U of door Ons vanwege schending door U van deze Aanvullende 
voorwaarden, sluiten Wij Uw Account zonder nadere kennisgeving. 

4.4.2 Beëindiging of annulering van Uw Account of van Uw Gebruik van of toegang tot de Service leidt tot de directe 
deactivering of verwijdering van Uw Account en het verlies en de verwijdering van alle content in Uw Account, inclusief 
Uw gehele Serviceconfiguratie en alle gegevens van Uw websiteontwerp. Als deze informatie eenmaal is verwijderd, kan 
deze niet meer worden hersteld of teruggehaald. 

4.4.3 Als U vragen hebt over de Service of deze Aanvullende voorwaarden, raadpleegt U de Serviceondersteuningspagina 
op https://typekit.com/help. 

5. Zakelijke plannen. 

Als U via een zakelijk Abonnementsplan bent geabonneerd op de Service (volgens de definitie van een dergelijk plan op 
https://typekit.com/plans en als de bepaalde beschreven Servicevoorziening, -functionaliteit of categorie Content onder 
licentie beschikbaar is in Uw Abonnement) staan Uw gebruiksvoorwaarden in artikel 1 tot en met 4 hierboven en in dit 
artikel 5, behalve als U een aparte zakelijke of voor ondernemingen of fontpublicatie bedoelde licentieovereenkomst of 
een soortgelijke overeenkomst aangaat met Adobe; en hebben de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele 
gerelateerde verkooporders of andere orderformulieren voorrang op deze Aanvullende voorwaarden. 

5.1 Overeenkomst over het niveau van de Service (SLA). De volgende bepalingen en voorwaarden zijn afzonderlijk van 
toepassing op elk zakelijk Abonnementsplan: 

5.1.1 Beschikbaarheid van de Service. “Beschikbaarheid van de Service” wordt gedefinieerd als de tijd dat de Service in 
staat is verzoeken te ontvangen, te verwerken en te beantwoorden (berekend als een percentage door het aantal 
minuten dat de Service beschikbaar is gedurende een bepaalde kalendermaand, te delen door het totale aantal minuten 
in die kalendermaand), zoals op een maandelijkse basis gemeten en exclusief alle gevallen van gepland onderhoud door 
Adobe en overmacht. Overmacht wordt gedefinieerd als force majeure, terrorisme, stakingen, brand, overstromingen, 
aardbevingen, overheidsvoorschriften, orders of restricties van de overheid, Denial of Service-aanvallen en ander 

https://typekit.com/help
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kwaadwillend optreden, storingen in de stroomvoorziening of elke andere oorzaak voor het niet beschikbaar zijn van de 
Service die redelijkerwijs buiten de macht van Adobe ligt. 

5.1.2 Doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service. Adobe zal redelijke pogingen doen om te zorgen dat de Service 
ten minste 99,9% van de tijd operationeel is, zoals op een maandelijkse basis gemeten. 

5.1.3 Garantie van Beschikbaarheid van de Service. Als Adobe de in artikel 5.1.2 beschreven doelstelling voor 
Beschikbaarheid van de Service in een bepaalde maand niet haalt en als U verder voldoet aan Uw verplichtingen volgens 
deze Aanvullende voorwaarden, komt U voor elke dag in die maand dat de periode dat de Service niet beschikbaar is 
vier (4) aaneengesloten uren overschrijdt, in aanmerking voor een servicecreditering van één (1) dag, onderworpen aan 
de vereisten van dit artikel 5, dat op Uw Account wordt toegepast aan het eind van de dan lopende abonnementstermijn 
van de Service. 

(a) Voor de berekening van de doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service houdt Adobe alleen rekening met ‘niet-
beschikbare’ Service als U bij het Serviceondersteuningsteam een probleemticket opent binnen drie werkdagen na het 
niet beschikbaar zijn van de Service. 

(b) Als U wilt worden gecrediteerd voor het feit dat Adobe er niet in is geslaagd te voldoen aan de doelstelling voor 
Beschikbaarheid van de Service, moet U hier schriftelijk om verzoeken en niet later dan in de kalendermaand die volgt op 
de maand waarin de Service niet beschikbaar was, wat heeft geleid tot Uw crediteringsverzoek. 

(c) Als er een conflict is tussen de gegevens in Uw records en die in de records van Adobe, gelden de records van Adobe. 

(d) De Servicecreditering die in dit artikel wordt aangeboden, is Uw enige en uitsluitende verhaal ten aanzien van storing 
van de Service of enig onvermogen van Adobe om te voldoen aan de doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service. 
Eventuele ongebruikte Servicecreditering vervalt bij beëindiging van de Service of van de overeenkomst voor Uw 
Abonnementsplan. 

(e) Als U wilt rapporteren dat de Service niet beschikbaar is, dat er sprake is van uitval of dat er een ander probleem is, 
stuurt U een bericht naar het e-mailadres voor Serviceondersteuning dat bij Uw Abonnementsplan is vermeld, of stuurt 
U een e-mail naar: support@typekit.com. Uw bericht moet een beschrijving bevatten van het probleem en moet de 
datum en de periode van de uitval of de niet-beschikbaarheid bevatten. Het bericht kan, indien beschikbaar, ook de URL 
bevatten van het relevante websitecontrolerapport. 

6. Typekit Ondernemingsplannen. 

De gebruiksvoorwaarden voor een ondernemingsplan zijn beschikbaar in een apart document. De voorwaarden 
in het aparte document vervangen deze Aanvullende Voorwaarden. De Abonnementsplannen voor het Typekit 
Ondernemingsplan worden afzonderlijk en gescheiden van andere ondernemingsplannen aangeboden, inclusief het 
Creative Cloud Ondernemingsplan, dat aangeboden kan worden of beschikbaar kan worden gesteld aan U onder 
aanvullende of andere licentie- en prijsvoorwaarden. 
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	3.4 Verplichtingen, restricties en beperkingen en verboden Gebruik van de Content onder licentie.
	3.4.1 Kopieën maken van Documentatie. U mag kopieën maken van de Documentatie, maar niet meer dan het redelijkerwijs noodzakelijke aantal voor interne referentie in verband met Uw Gebruik van de Content onder licentie.
	3.4.2 Continue toegang tot de Content onder licentie. Voor continue toegang tot de Content onder licentie is mogelijk een terugkerende internetverbinding nodig om de Content onder licentie te verstrekken, activeren of synchroniseren, of om Uw toegang ...
	3.4.3 Opgenomen opensourceonderdelen. In delen van de Content onder licentie kunnen onderdelen van opensourcesoftware en opensourcesoftwareprogramma's worden gebruikt of zijn opgenomen. Daarnaast zijn op Uw Gebruik van dergelijke Content onder licenti...
	3.4.4 Behoud van bestaande kennisgevingen. De Content onder licentie kan aan U worden verstrekt met bepaalde mededelingen met betrekking tot eigendom, inclusief kennisgevingen met betrekking tot patenten, auteursrechten en handelsmerken. U dient al de...
	3.4.5 Verboden Gebruik van de Content onder licentie. Tenzij zoals toegestaan volgens voorwaarden van een opensourcelicentie die van toepassing is op bepaalde, met de Content onder licentie opgenomen of gedistribueerde opensourceonderdelen, is U het v...
	(a) De Content onder licentie hosten op Uw eigen server of een andere optie of service voor zelfhosting, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan in Uw Abonnement;
	(b) Content onder licentie opnemen, bundelen, insluiten of anderszins distribueren in Uw Gepubliceerde media, of Uw toegang tot het Gebruik van enig onderdeel van de Content onder licentie in sublicentie verstrekken aan anderen, behalve volgens de bes...
	(c) Externe uitvoer van de Content onder licentie toestaan vanuit Uw Gepubliceerde Media of een deel van de Content onder licentie distribueren op zelfstandige basis of op enige wijze die een andere persoon in staat stelt de Content onder licentie te ...
	(d) Functionaliteit toevoegen of anderszins enig deel van de Content onder licentie wijzigen, veranderen, aanpassen, vertalen, converteren, maken of hiervan Afgeleide werken maken of laten maken;
	(e) De broncode van de Service of Content onder licentie disassembleren, decompileren, aan reverse-engineering onderwerpen of anderszins proberen te achterhalen, of softwarebeschermingsmechanismen in een Kit, de Service of Content onder licentie uitsc...
	(f) Enig deel van Uw rechten op het Gebruik van de Content onder licentie toewijzen, een zekerheidsbelang hierin of hierop verlenen of deze rechten anderszins overdragen;
	(g) Pogingen doen de Content onder licentie te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen van de locaties of mappen op Uw Computer waar Wij dergelijke Content onder licentie hebben geïnstalleerd, of anderszins pogingen doen de Content onder licentie o...
	(h) De Content onder licentie kopiëren of distribueren (tenzij uitdrukkelijk is toegestaan voor Fonts onder licentie die zijn ingesloten in bepaalde typen Gepubliceerde media, volgens artikel 3.1.1 van deze Aanvullende voorwaarden) voor Gebruik kracht...
	3.4.6 Naleving van deze Aanvullende voorwaarden. Adobe kan binnen een redelijke termijn verzoeken om records die relevant zijn voor Uw naleving van deze Aanvullende voorwaarden en U gaat ermee akkoord dergelijke records binnen dertig (30) dagen na ont...
	3.5 Rechten die U aan Adobe verleent voor Klantcontent die U beschikbaar stelt via de Service. U zult mogelijk Klantcontent aan Adobe leveren voor hosting via, met behulp van, of in verband met de Service, Content onder licentie of Gepubliceerde media...
	3.5.1 Voor Klantcontent die U aan Adobe levert voor hosting via de Service, verleent U aan Adobe een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en volledig afbetaalde licentie om de Klantcontent te benaderen, te gebruiken, te kopiëren, ...
	3.5.2 U verklaart en garandeert dat U geen overeenkomsten bent aangegaan of andere regelingen hebt getroffen waardoor U de rechten die in dit artikel worden verleend, niet kunt verlenen.
	3.5.3 U dient Adobe en haar leidinggevenden, tussenpersonen, werknemers en partnerbedrijven te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle claims, eisen of rechtsgronden en enige en alle aansprakelijkheden, kosten en...
	3.5.4 U behoudt de rechten op Klantcontent die U beschikbaar stelt aan Adobe om te hosten op of via de Service. U erkent en stemt ermee in dat alle Adobe Fontoptimalisaties die door Adobe worden toegepast op de Klantcontent eigendom zijn van Adobe. Om...

	4. Overige rechten en verplichtingen.
	4.1 Ondersteuning. Technische ondersteuning wordt alleen geleverd aan deelnemers aan een betaald Abonnementsplan in overeenstemming met het serviceniveau waarop de deelnemer is geabonneerd. Om technische ondersteuning te kunnen bieden, moeten Wij moge...
	4.2 Beëindiging.
	4.2.1 U erkent en bent het ermee eens dat Adobe Fonts onder licentie en Marketplace Fonts verkrijgt van Licentiegevers die eigenaar zijn van de rechten of de rechten hebben om deze in licentie te vertrekken. Uw recht en licentie om deze fonts te Gebru...
	4.2.2 Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor om al dan niet met kennisgeving en om enige reden de Service of de prijzen (of enig deel hiervan), Uw toegang tot de Service, Content onder licentie of Service-interfaces tijdelijk of permanent te b...
	4.2.3 Wij kunnen Uw Account en Uw recht de Service en/of de Content onder licentie te Gebruiken, onderbreken of beëindigen als U deze Aanvullende voorwaarden schendt, geen geldige Account in goede staat onderhoudt of verplichte Abonnementskosten niet ...
	4.2.4 Wij kunnen naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent de toegang van Uw Account tot de Service-interfaces opschorten als Adobe misbruik, excessief frequente verzoeken aan de Service of ander excessief Gebruik via een Service-interface constate...
	4.2.5 Elke poging om de werking van de Service of Content onder licentie op enige manier te belemmeren, kan leiden tot gerechtelijke stappen en het onderwerp worden van onderzoek en vervolging.
	4.3 Restitutie. Er wordt geen restitutie betaald voor het annuleren, downgraden of andere aangebrachte wijzigingen van vooraf betaalde Abonnementen of van Marketplace-bestellingen.
	4.4 Gevolgen van beëindiging of annulering.
	4.4.1 Als Uw Account wordt beëindigd door U of door Ons vanwege schending door U van deze Aanvullende voorwaarden, sluiten Wij Uw Account zonder nadere kennisgeving.
	4.4.2 Beëindiging of annulering van Uw Account of van Uw Gebruik van of toegang tot de Service leidt tot de directe deactivering of verwijdering van Uw Account en het verlies en de verwijdering van alle content in Uw Account, inclusief Uw gehele Servi...
	4.4.3 Als U vragen hebt over de Service of deze Aanvullende voorwaarden, raadpleegt U de Serviceondersteuningspagina op https://typekit.com/help.

	5. Zakelijke plannen.
	Als U via een zakelijk Abonnementsplan bent geabonneerd op de Service (volgens de definitie van een dergelijk plan op https://typekit.com/plans en als de bepaalde beschreven Servicevoorziening, -functionaliteit of categorie Content onder licentie besc...
	5.1 Overeenkomst over het niveau van de Service (SLA). De volgende bepalingen en voorwaarden zijn afzonderlijk van toepassing op elk zakelijk Abonnementsplan:
	5.1.1 Beschikbaarheid van de Service. “Beschikbaarheid van de Service” wordt gedefinieerd als de tijd dat de Service in staat is verzoeken te ontvangen, te verwerken en te beantwoorden (berekend als een percentage door het aantal minuten dat de Servic...
	5.1.2 Doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service. Adobe zal redelijke pogingen doen om te zorgen dat de Service ten minste 99,9% van de tijd operationeel is, zoals op een maandelijkse basis gemeten.
	5.1.3 Garantie van Beschikbaarheid van de Service. Als Adobe de in artikel 5.1.2 beschreven doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service in een bepaalde maand niet haalt en als U verder voldoet aan Uw verplichtingen volgens deze Aanvullende voorwa...
	(a) Voor de berekening van de doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service houdt Adobe alleen rekening met ‘niet-beschikbare’ Service als U bij het Serviceondersteuningsteam een probleemticket opent binnen drie werkdagen na het niet beschikbaar zi...
	(b) Als U wilt worden gecrediteerd voor het feit dat Adobe er niet in is geslaagd te voldoen aan de doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service, moet U hier schriftelijk om verzoeken en niet later dan in de kalendermaand die volgt op de maand waa...
	(c) Als er een conflict is tussen de gegevens in Uw records en die in de records van Adobe, gelden de records van Adobe.
	(d) De Servicecreditering die in dit artikel wordt aangeboden, is Uw enige en uitsluitende verhaal ten aanzien van storing van de Service of enig onvermogen van Adobe om te voldoen aan de doelstelling voor Beschikbaarheid van de Service. Eventuele ong...
	(e) Als U wilt rapporteren dat de Service niet beschikbaar is, dat er sprake is van uitval of dat er een ander probleem is, stuurt U een bericht naar het e-mailadres voor Serviceondersteuning dat bij Uw Abonnementsplan is vermeld, of stuurt U een e-ma...

	6. Typekit Ondernemingsplannen.
	De gebruiksvoorwaarden voor een ondernemingsplan zijn beschikbaar in een apart document. De voorwaarden in het aparte document vervangen deze Aanvullende Voorwaarden. De Abonnementsplannen voor het Typekit Ondernemingsplan worden afzonderlijk en gesch...


