
Privacyverklaring voor Office voor Mac 2011 

 

Hieronder vindt u zeven afzonderlijke sets met licentievoorwaaarden voor Microsoft Office voor Mac 2011 

en bijbehorende software. Mogelijk is alleen één set van de licentievoorwaarden in Artikel 1 tot en met 4 
op u van toepassing. Artikel 5-7 is mogelijk niet op u van toepassing. U kunt de Licentievoorwaarden te 

allen tijde weergeven door in het menu Help te zoeken op Softwarelicentieovereenkomst. 

Artikel 1: als u over een licentie voor de proefversie van Microsoft Office voor Mac 2011 beschikt, zijn de 
Licentievoorwaarden in Artikel 1 op u van toepassing.  

Artikel 2: als u over een licentie voor Microsoft Office voor Mac voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011 beschikt, zijn 
de Licentievoorwaarden in Artikel 2 op u van toepassing.  

Artikel 3: als u over een licentie voor Microsoft Office voor Mac voor Thuisgebruik en Studenten 2011 beschikt, zijn de 
Licentievoorwaarden in Artikel 3 op u van toepassing.  

Artikel 4: als u over een licentie voor Microsoft Office voor Mac Academic 2011 beschikt, zijn de Licentievoorwaarden in 

Artikel 4 op u van toepassing.  

Artikel 5: als uw licentie de client Remote Desktop Connection Client voor Mac 2 bevat, zijn de Licentievoorwaarden in 

Artikel 5 op u van toepassing. 

Artikel 6: als uw licentie Microsoft Communicator voor Mac 2011 bevat, zijn de Licentievoorwaarden in Artikel 6 op u van 

toepassing.  

Artikel 7: als uw licentie de Messenger voor Mac 8 bevat, zijn de Licentievoorwaarden in Artikel 7 op u van toepassing.  

 

ARTIKEL 1 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-EVALUATIESOFTWARE 

PROEFVERSIE VAN MICROSOFT OFFICE VOOR MAC 2011 (  Voor software die na 27 september 2010 is 

gedownload) 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze bepalingen zijn van toepassing 
op de evaluatiesoftware die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen 

(indien van toepassing) De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en  

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. 

ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW 

TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317


INTERNET GEBASEERDE SERVICES.  

Indien u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande 
rechten. 

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.  

a. Slechts één exemplaar van de software mag worden geïnstalleerd en gebruikt op een apparaat. De software mag 
alleen worden gebruikt voor demonstraties en voor het intern evalueren ervan. 

b. De software mag niet worden gebruikt in een actieve productieomgeving tenzij Microsoft u hiervoor middels een 

afzonderlijke overeenkomst toestemming geeft. 

2. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 

Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. 

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring voor Office 2011 voor 

Mac beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de 

serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding wordt 
gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Voor meer informatie 

hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor Office voor Mac 2011. DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE 
GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze 

gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. 

Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar 

de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en 

versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 
Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. 

• Microsoft AutoUpdate voor Mac. AutoUpdate is een functie waarmee u uw Microsoft-software up-to-date 
houdt door software-updates via internet direct op uw computer te ontvangen. Met AutoUpdate kunt u kiezen 

of u handmatig of automatisch wilt controleren op beschikbare updates. Vervolgens ziet u een lijst met 

updates waaruit u de updates kunt kiezen die u wilt installeren. Voor meer informatie hierover raadpleegt u 
de Office voor Mac-website. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 
leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en 

Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

• Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de 

bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de 

X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de 
integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt 

intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar. 

b. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake 

schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk 

ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om 
de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

c. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig 
gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het 

gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 

verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

3. TIJDGEVOELIGE SOFTWARE. De software verloopt dertig (30) dagen nadat u deze hebt geïnstalleerd. Er wordt 

een melding weergegeven over het aantal resterende dagen telkens wanneer u een toepassing start totdat de 
toepassing wordt gesloten. Het is mogelijk dat u de gegevens die u in de software hebt gebruikt niet meer kunt 

raadplegen wanneer de software niet meer werkt. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
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4. VERPLICHTE ACTIVERING. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek apparaat. Tijdens de 

activering verzendt de software gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, 
de licentiecode, de taal en de productcode van de software, het IP-adres van het apparaat en gegevens die uit de 

hardwareconfiguratie van het apparaat zijn afgeleid. Zie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx voor meer 
informatie. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE 

GEGEVENS. Indien u over een juiste licentie beschikt, hebt u het recht om de tijdens het installatieproces 

geïnstalleerde versie van de software te gebruiken tot aan het moment dat deze dient te worden geactiveerd. 
TENZIJ DE SOFTWARE WORDT GEACTIVEERD, HEBT NIET HET RECHT DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN 

NADAT DE PERIODE WAARBINNEN DE ACTIVERING DIENT PLAATS TE VINDEN IS VERSTREKEN. Dit is 
om gebruik zonder licentie te voorkomen. HET IS NIET TOEGESTAAN DE ACTIVERING TE OVERBRUGGEN OF 

TE OMZEILEN. U kunt de software via internet of telefonisch activeren. In dat geval kunnen er internet- of 
telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software 

dient u de software mogelijk opnieuw te activeren. 

5. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 
het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 

beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan 

• de resultaten van enige vergelijkende test van de software aan derden bekend te maken zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Microsoft. 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; 

• de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of 

• de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

6. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 

houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 
wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 

www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

7. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden 

tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software. 

8. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices 
en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en 

productondersteuningsservices. 

9. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 
overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 

van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 
consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
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b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

10. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 

beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 
rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer 

dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

11. AFWIJZING GARANTIE. De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen 
risico. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende 

consumentenrechten hebt onder uw plaatselijke recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen 
kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke recht, wijst Microsoft de 

impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het 
niet-inbreukmakend karakter van de software af. 

12. BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij 

Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf amerikaanse 
dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door 

winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 

programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht. 

De beperking is ook van toepassing indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de 
mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw 

land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. 



ARTIKEL 2 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT OFFICE VOOR MAC VOOR THUISGEBRUIK EN ZELFSTANDIGEN 2011 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software 
waarbij deze licentievoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van de media waarop u deze hebt ontvangen (indien 

van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. BRENG DEZE IN 
PLAATS DAARVAN TERUG NAAR DE WINKEL OM UW GELD TERUG TE KRIJGEN OF EEN TEGOED TE 

VERKRIJGEN. Als u bij de verkoper geen restitutie krijgt, neemt u contact op met Microsoft of de Microsoft-vestiging 
voor uw land voor meer informatie over het restitutiebeleid van Microsoft. Zie www.microsoft.com/worldwide. In 

Nederland belt u +31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW 
TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET 

INTERNET GEBASEERDE SERVICES. 

INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE 
RECHTEN VOOR ELKE LICENTIE DIE U VERKRIJGT.  

1. OVERZICHT. Licenties voor de software worden per exemplaar en per computer uitgegeven. Een hardwarepartitie of 

blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat. 

2. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.  

a. Eén exemplaar per apparaat. U mag één exemplaar van de software installeren op één apparaat. Dit apparaat 
is het 'gelicentieerde apparaat'.  

b. Gelicentieerd apparaat. U mag slechts één exemplaar van de software tegelijk gebruiken op het gelicentieerde 

apparaat. 

c. Met betrekking tot het Office voor Mac voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011 Pack:  

i. Licentierechten: met betrekking tot software met de aanduiding 'Office voor Mac voor Thuisgebruik en 
Zelfstandigen 2011 Pack' mag u één exemplaar van de software op het gelicentieerde apparaat installeren en 

één extra exemplaar op een draagbaar apparaat voor gebruik door de primaire gebruiker van het 

gelicentieerde apparaat.  

ii. Overdrachtsrechten: de eerste gebruiker van de software mag de software en deze overeenkomst 

eenmalig rechtstreeks overdragen aan derden. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord 
te gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. De eerste 

gebruiker moet eerst de software afzonderlijk verwijderen van het apparaat alvorens de software los van het 
apparaat wordt overgedragen. De eerste gebruiker mag geen kopieën behouden. Als de software een 

http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/netherlands/default.aspx


upgrade is, moeten ook alle eerdere versies van de software deel uitmaken van de overdracht. 

d. Scheiding van onderdelen. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele 
eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden en op verschillende apparaten installeren. 

3. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN. 

a. Externe toegang. De hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de software op het gelicentieerde 

apparaat door middel van externe toegang vanaf een willekeurig ander apparaat gebruiken. U mag anderen 

toestaan de software te gebruiken om u ondersteuningsdiensten aan te bieden. Voor dit soort toegang hebt u 
geen aanvullende licenties nodig. Niemand anders mag de software tegelijkertijd gebruiken in het kader van 

dezelfde licentie voor enig ander doel 

b. Fontonderdelen. Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken om inhoud weer te 

geven en af te drukken. U mag echter alleen 

• fonts in inhoud inbouwen voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen van die fonts, en 

• tijdelijk lettertypen naar een printer of ander uitvoerapparaat downloaden ten behoeve van het afdrukken van 

inhoud. 

c. Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. 

Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software beperken zich tot de proefperiode. De 
evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het activeringsproces beschreven. Mogelijk 

wordt u zowel voor als na de proefperiode de mogelijkheid geboden tot omzetting van uw proefrechten in 

permanente rechten. Als een proefperiode is verstreken zonder dat er een omzetting heeft plaatsgevonden, zal 
de proefsoftware niet meer werken.  

d. Media-elementen en sjablonen. U krijgt mogelijk toegang tot media-afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, 
muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal ("media-elementen") die worden geleverd bij de 

software of als onderdeel van een dienst die is gekoppeld aan de software. U mag de media-elementen kopiëren 
en gebruiken in projecten en documenten. Het is niet toegestaan (i) kopieën van de media-elementen 

afzonderlijk verkopen, in licentie geven of distribueren, of in een product als die media-elementen het 

hoofdbestanddeel van het product vormen; (ii) uw klanten het recht verlenen de media-elementen verder in 
licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te 

distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, 
of deze typen beeltenissen gebruiken op een wijze die de indruk wekken dat ze een goedkeuring van of verband 

met uw product, entiteit of activiteiten inhouden; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met 

behulp van de media-elementen. Zie www.microsoft.com/permission voor meer informatie. 

e. Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• verbindingen bij elkaar brengen, 

• gegevens opnieuw omleiden, of 

• het verminderen van het aantal apparaten of gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de software of dat 

de software gebruikt 

(soms ook wel 'multiplexing' of 'pooling' genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal licenties van welk type 

ook nodig. 

f. Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft Visual Basic Tools of andere 

ontwikkelaarstools. U mag eventuele ontwikkelaarstools in de software uitsluitend gebruiken voor het ontwerpen, 
ontwikkelen, testen, gebruiken en demonstreren van uw programma's in combinatie met de software. 

4. VERPLICHTE ACTIVERING. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek apparaat. Tijdens de 

activering verzendt de software gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, 
de licentiecode, de taal en de productcode van de software, het IP-adres van het apparaat en gegevens die uit de 

http://www.microsoft.com/permission


hardwareconfiguratie van het apparaat zijn afgeleid. Zie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx voor meer 

informatie. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE 
GEGEVENS. Indien u over een juiste licentie beschikt, hebt u het recht om de tijdens het installatieproces 

geïnstalleerde versie van de software te gebruiken tot aan het moment dat deze dient te worden geactiveerd. 
TENZIJ DE SOFTWARE WORDT GEACTIVEERD, HEBT NIET HET RECHT DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN 

NADAT DE PERIODE WAARBINNEN DE ACTIVERING DIENT PLAATS TE VINDEN IS VERSTREKEN. Dit is 

om gebruik zonder licentie te voorkomen. HET IS NIET TOEGESTAAN DE ACTIVERING TE OVERBRUGGEN OF 
TE OMZEILEN. U kunt de software via internet of telefonisch activeren. In dat geval kunnen er internet- of 

telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software 
dient u de software mogelijk opnieuw te activeren. 

5. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 
Tenzij anders vermeld in materialen die bij een service worden geleverd, kan Microsoft deze op elk moment wijzigen 

of annuleren.  

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring voor Office voor 
Mac 2011 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of 

van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding 
wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Voor meer 

informatie hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor Office voor Mac 2011. DOOR DEZE 

FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. 
Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. 

Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar 
de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en 

versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 
Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. 

• Microsoft AutoUpdate voor Mac. AutoUpdate is een functie waarmee u uw Microsoft-software up-to-date 

houdt door software-updates via internet direct op uw computer te ontvangen. Met AutoUpdate kunt u kiezen 
of u handmatig of automatisch wilt controleren op beschikbare updates. Vervolgens ziet u een lijst met 

updates waaruit u de updates kunt kiezen die u wilt installeren. Voor meer informatie hierover raadpleegt u 
de Office voor Mac-website. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 

leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en 
Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

• Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de 
bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de 

X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de 

integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt 
intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar. 

b. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake 
schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk 

ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om 
de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

c. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig 

gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het 
gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 

verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

6. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 

overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 
het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 

beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Zie 

http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx
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www.microsoft.com/licensing/userights voor meer informatie. Het is niet toegestaan 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 

• de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

7. RESERVEKOPIE.  

a. Media. Als u de software hebt verkregen op een disc of ander medium, mag u één reservekopie maken van het 
medium. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

b. Elektronische download. Als u de software online hebt verkregen en gedownload, mag u één kopie van de 

software maken op een disc of ander medium om de software op het gelicentieerde apparaat te installeren. U 
mag deze ook gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

8. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 

9. SOFTWARE DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMD IS. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Not 

for resale' of 'NFR', mag u de software niet verkopen.  

10. SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIKPROGRAMMA. Als de software is voorzien van de aanduiding 

'Thuisgebruikprogramma-editie, mag u deze alleen gebruiken als u een 'Thuisgebruikprogrammagebruiker' bent. U 
bent een Thuisgebruikprogrammagebruiker wanneer u: 

• het gelicentieerde apparaat primair in uw huis gebruikt; 

• medewerker bent van een organisatie die een Microsoft Volume License-overeenkomst met Software Assurance 

heeft, en 

• de gebruiker bent van een gelicentieerd exemplaar van de software of van een product waarin de software is 
opgenomen, met actieve Software Assurance. 

11. GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN. Als op de software staat aangegeven dat deze in een bepaalde geografische 
regio moet worden geactiveerd, dan is het alleen toegestaan om de software in de op de softwareverpakking 

aangegeven geografische regio te activeren. Wellicht is het niet mogelijk de software te activeren buiten de 

betreffende regio. Zie www.microsoft.com/howtotell/geo/ voor meer informatie over geografische beperkingen. 

12. UPGRADE OF OMZETTING. Om software te kunnen upgraden of omzetten dient u eerst over een licentie te 

beschikken voor de software die voor de betreffende upgrade of omzetting in aanmerking komt. Na de upgrade of 
omzetting vervangt deze overeenkomst de overeenkomst van de software van vóór de upgrade of omzetting. Nadat u 

een upgrade of omzetting hebt uitgevoerd, mag u de oudere versie van de software die u hebt gebruikt voorafgaande 

aan de upgrade of omzetting, niet meer gebruiken. 

13. LICENTIEBEWIJS. 

a. Authentiek licentiebewijs. Als u de software hebt verkregen op een schijf dan wel een ander medium, geldt 
het authentieke Microsoft Certificaat van Echtheid-label tezamen met de bijbehorende authentieke productcode 

en uw aankoopbewijs als licentiebewijs. Als u de software online hebt aangeschaft en gedownload, geldt de 
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authentieke Microsoft-productcode voor de software die u bij uw aankoop hebt verkregen tezamen met uw 

aankoopbewijs van een geautoriseerde leverancier van Microsoft-software als licentiebewijs. Het aankoopbewijs 
kan worden gecontroleerd aan de hand van de administratie van de handelaar. 

b. Licentie bij upgrade of omzetting. Als u een upgrade of omzetting van de software uitvoert, is uw bewijs van 
licentie  

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van vóór de upgrade of omzetting; en 

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van na de upgrade of omzetting.  

c. Zie www.howtotell.com voor meer informatie over hoe u authentieke Microsoft-software kunt herkennen. 

14. TOEWIJZING AAN EEN ANDER APPARAAT. U mag de licentie een onbepaald aantal malen toewijzen aan een 
ander apparaat, maar niet vaker dan eenmaal per 90 dagen. Als u de licentie aan een ander apparaat toewijst, wordt 

dit het 'gelicentieerde apparaat'. Als u het gelicentieerde apparaat buiten dienst stelt in verband met een 
hardwarestoring, mag u de licentie eerder aan een ander apparaat toewijzen. 

15. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 

houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 
wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 

www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

16. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt productondersteuning voor de software zoals wordt beschreven op 

www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (met inbegrip van de onderstaande garantie), toevoegingen of 
aanpassingen die in de software zijn opgenomen, en de bepalingen voor supplementen, updates, op het internet 

gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de 
software en productondersteuningsservices. 

18. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 

overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 
van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 

consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

19. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 
beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 

rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied als dit in 
uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

20. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Microsoft en haar 

leveranciers alleen directe schade verhalen tot het bedrag dat u hebt betaald voor de software. U kunt 
geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, 

indirecte of incidentele schade. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 
programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
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recht. 

Deze beperking geldt zelfs als 

• reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt 

voor eventuele schade, of 

• Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor 

kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen 
of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade 

of andere schade niet is toegestaan. 



******************************************************************************** 

BEPERKTE GARANTIE 

A. BEPERKTE GARANTIE. Als u de instructies volgt, zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de 

Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software. 

B. GARANTIETERMIJN; ONTVANGER VAN GARANTIE; DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES. De 

beperkte garantie voor de software geldt gedurende een jaar nadat deze is aangeschaft door de eerste 

gebruiker. Als u supplementen, updates of vervangende software ontvangt gedurende dat jaar, is hiervoor de 
garantie van toepassing gedurende de resterende duur van de garantie of 30 dagen, als dit langer is. Als de eerste 

gebruiker de software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. 

Voor zover is toegestaan op grond van het recht, gelden alle impliciete garanties, garanties of 

voorwaarden waarover u beschikt, alleen tijdens de duur van de beperkte garantie. In sommige 
rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat 

inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat 

sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie, garantie of voorwaarde. 

C. UITZONDERINGEN VAN GARANTIE. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn uw acties (of 

nalatigheden), acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft 
vallen. 

D. VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE 

GARANTIEBEPALINGEN. Microsoft repareert of vervangt de software kosteloos. Als Microsoft de 
software niet kan repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie van het bedrag dat wordt 

vermeld op uw aankoopbewijs van de software. Microsoft repareert of vervangt bovendien 
supplementen, updates en vervangingen van de software kosteloos. Als Microsoft deze niet kan 

repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie voor het eventueel betaalde bedrag. U moet de 
software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen retourneren aan Microsoft met 

het aankoopbewijs voor een restitutie van het aankoopbedrag. Dit zijn uw enige 

verhaalsmogelijkheden voor een tekortkoming in de nakoming van de beperkte garantie. 

E. GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten 

hebt onder uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. 

F. GARANTIEPROCEDURES. U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice. 

1. Verenigde Staten en Canada. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor 

software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada, neemt u contact op met Microsoft op 

• (800) MICROSOFT; 

• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, of 

• ga naar www.microsoft.com/info/nareturns.htm. 

2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, 

wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een claim wilt indienen 
onder deze garantie, neemt u contact op met 

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, 
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland of 

• de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor uw land (zie www.microsoft.com/worldwide). In Nederland belt u 
+31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

3. Buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt 

verkregen buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, neemt u contact op met de 
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dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging (zie www.microsoft.com/worldwide). 

G. GEEN ANDERE GARANTIES. De beperkte garantie is de enige directe garantie van Microsoft. Microsoft 
wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Voor zover is toegestaan op grond van uw 

lokale recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af. Als onder uw lokale recht impliciete 

garanties of voorwaarden worden geboden, worden, ondanks deze uitsluiting, uw verhaalsmogelijkheden beschreven 

in de clausule 'Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen' hiervoor, voor 
zover is toegestaan op grond van uw lokale recht. 

H. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING 
VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. De clausule Beperking en uitsluiting van schadevergoeding hiervoor 

geldt voor tekortkomingen in de nakoming van deze beperkte garantie. 

Deze Beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van 

rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Ook kunt u beschikken over andere rechten die per land 

verschillen. 

http://www.microsoft.com/worldwide


ARTIKEL 3 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT OFFICE VOOR MAC VOOR THUISGEBRUIK EN STUDENTEN 2011 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software 
waarbij deze licentievoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van de media waarop u deze hebt ontvangen (indien 

van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. BRENG DEZE IN 
PLAATS DAARVAN TERUG NAAR DE WINKEL OM UW GELD TERUG TE KRIJGEN OF EEN TEGOED TE 

VERKRIJGEN. Als u bij de verkoper geen restitutie krijgt, neemt u contact op met Microsoft of de Microsoft-vestiging 
voor uw land voor meer informatie over het restitutiebeleid van Microsoft. Zie www.microsoft.com/worldwide. In 

Nederland belt u +31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW 
TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET 

INTERNET GEBASEERDE SERVICES. 

INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE 
RECHTEN VOOR ELKE LICENTIE DIE U VERKRIJGT.  

1. OVERZICHT. Licenties voor de software worden per exemplaar en per computer uitgegeven. Een hardwarepartitie of 

blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat. 

2. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.  

a. Eén exemplaar per apparaat. U mag één exemplaar van de software installeren op één apparaat. Dit apparaat 
is het 'gelicentieerde apparaat'.  

b. Gelicentieerd apparaat. U mag slechts één exemplaar van de software tegelijk gebruiken op het gelicentieerde 

apparaat. 

c. Office voor Mac voor Thuisgebruik en Studenten 2011 Family Pack: 

i. Licentierechten: in het geval van software die is aangeduid als voor 'Thuisgebruik en Studenten Family 
Pack' mag u één exemplaar van de software installeren op maximaal drie computers in uw huishouden voor 

gebruik door personen die daar woonachtig zijn. De software mag niet worden gebruikt voor commerciële, 

non-profit en inkomsten genererende activiteiten. 

ii. Overdrachtsrechten: de eerste gebruiker van de software mag de software en deze overeenkomst 

eenmalig rechtstreeks overdragen aan derden. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord 
te gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. De eerste 

gebruiker moet eerst de software afzonderlijk verwijderen van het apparaat alvorens de software los van het 
apparaat wordt overgedragen. De eerste gebruiker mag geen kopieën behouden. Als de software een 

http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/netherlands/default.aspx


upgrade is, moeten ook alle eerdere versies van de software deel uitmaken van de overdracht. 

d. Scheiding van onderdelen. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele 
eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden en op verschillende apparaten installeren. 

3. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN. 

a. Externe toegang. De hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de software op het gelicentieerde 

apparaat door middel van externe toegang vanaf een willekeurig ander apparaat gebruiken. U mag anderen 

toestaan de software te gebruiken om u ondersteuningsdiensten aan te bieden. Voor dit soort toegang hebt u 
geen aanvullende licenties nodig. Niemand anders mag de software tegelijkertijd gebruiken in het kader van 

dezelfde licentie voor enig ander doel 

b. Fontonderdelen. Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken om inhoud weer te 

geven en af te drukken. U mag echter alleen 

• fonts in inhoud inbouwen voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen van die fonts, en 

• tijdelijk lettertypen naar een printer of ander uitvoerapparaat downloaden ten behoeve van het afdrukken van 

inhoud. 

c. Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. 

Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software beperken zich tot de proefperiode. De 
evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het activeringsproces beschreven. Mogelijk 

wordt u zowel voor als na de proefperiode de mogelijkheid geboden tot omzetting van uw proefrechten in 

permanente rechten. Als een proefperiode is verstreken zonder dat er een omzetting heeft plaatsgevonden, zal 
de proefsoftware niet meer werken.  

d. Media-elementen en sjablonen. U mag afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, vormen, 
videoclips en sjablonen die worden meegeleverd met de software en als zodanig worden gekenmerkt, kopiëren 

en gebruiken in documenten en projecten die u maakt. U mag deze documenten en projecten distribueren voor 
niet-commerciële doeleinden. Als u deze media-elementen of sjablonen voor enigerlei andere doeleinden wilt 

gebruiken, gaat u naar www.microsoft.com/permission om te zien of het desbetreffende gebruik is toegestaan. 

e. Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• verbindingen bij elkaar brengen, 

• gegevens opnieuw omleiden, of 

• het verminderen van het aantal apparaten of gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de software of dat 

de software gebruikt 

(soms ook wel 'multiplexing' of 'pooling' genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal licenties van welk type 
ook nodig. 

f. Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft Visual Basic Tools of andere 
ontwikkelaarstools. U mag eventuele ontwikkelaarstools in de software uitsluitend gebruiken voor het ontwerpen, 

ontwikkelen, testen, gebruiken en demonstreren van uw programma's in combinatie met de software. 

4. VERPLICHTE ACTIVERING. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek apparaat. Tijdens de 
activering verzendt de software gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, 

de licentiecode, de taal en de productcode van de software, het IP-adres van het apparaat en gegevens die uit de 
hardwareconfiguratie van het apparaat zijn afgeleid. Zie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx voor meer 

informatie. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE 
GEGEVENS. Indien u over een juiste licentie beschikt, hebt u het recht om de tijdens het installatieproces 

geïnstalleerde versie van de software te gebruiken tot aan het moment dat deze dient te worden geactiveerd. 

TENZIJ DE SOFTWARE WORDT GEACTIVEERD, HEBT NIET HET RECHT DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN 
NADAT DE PERIODE WAARBINNEN DE ACTIVERING DIENT PLAATS TE VINDEN IS VERSTREKEN. Dit is 
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om gebruik zonder licentie te voorkomen. HET IS NIET TOEGESTAAN DE ACTIVERING TE OVERBRUGGEN OF 

TE OMZEILEN. U kunt de software via internet of telefonisch activeren. In dat geval kunnen er internet- of 
telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software 

dient u de software mogelijk opnieuw te activeren. 

5. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 

Tenzij anders vermeld in materialen die bij een service worden geleverd, kan Microsoft deze op elk moment wijzigen 

of annuleren.  

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring voor Office voor 

Mac 2011 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of 
van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding 

wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Raadpleeg de 
privacyverklaring voor Office voor Mac 2011 voor meer informatie over deze functies. DOOR DEZE 

FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. 

Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. 

Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar 

de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en 
versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 

Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. 

• Microsoft AutoUpdate voor Mac. AutoUpdate is een functie waarmee u uw Microsoft-software up-to-date 
houdt door software-updates via internet direct op uw computer te ontvangen. Met AutoUpdate kunt u kiezen 

of u handmatig of automatisch wilt controleren op beschikbare updates. Vervolgens ziet u een lijst met 
updates waaruit u de updates kunt kiezen die u wilt installeren. Voor meer informatie hierover raadpleegt u 

de Office voor Mac-website. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 

leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en 

Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

• Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de 

bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de 
X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de 

integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt 

intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar. 

b. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake 

schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk 
ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om 

de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

c. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig 
gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het 

gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 
verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

6. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 

het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 
beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Zie 

www.microsoft.com/licensing/userights voor meer informatie. Het is niet toegestaan 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 
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• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 

• de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

7. RESERVEKOPIE.  

a. Media. Als u de software hebt verkregen op een disc of ander medium, mag u één reservekopie maken van het 
medium. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

b. Elektronische download. Als u de software online hebt verkregen en gedownload, mag u één kopie van de 
software maken op een disc of ander medium om de software op het gelicentieerde apparaat te installeren. U 

mag deze ook gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

8. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 

documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 

9. SOFTWARE DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMD IS. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Not 
for resale' of 'NFR', mag u de software niet verkopen.  

10. GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN. Als op de software staat aangegeven dat deze in een bepaalde geografische 
regio moet worden geactiveerd, dan is het alleen toegestaan om de software in de op de softwareverpakking 

aangegeven geografische regio te activeren. Wellicht is het niet mogelijk de software te activeren buiten de 

betreffende regio. Zie www.microsoft.com/howtotell/geo/ voor meer informatie over geografische beperkingen. 

11. UPGRADE OF OMZETTING. Om software te kunnen upgraden of omzetten dient u eerst over een licentie te 

beschikken voor de software die voor de betreffende upgrade of omzetting in aanmerking komt. Na de upgrade of 
omzetting vervangt deze overeenkomst de overeenkomst van de software van vóór de upgrade of omzetting. Nadat u 

een upgrade of omzetting hebt uitgevoerd, mag u de oudere versie van de software die u hebt gebruikt voorafgaande 
aan de upgrade of omzetting, niet meer gebruiken. 

12. LICENTIEBEWIJS. 

a. Authentiek licentiebewijs. Als u de software hebt verkregen op een schijf dan wel een ander medium, geldt 
het authentieke Microsoft Certificaat van Echtheid-label tezamen met de bijbehorende authentieke productcode 

en uw aankoopbewijs als licentiebewijs. Als u de software online hebt aangeschaft en gedownload, geldt de 
authentieke Microsoft-productcode voor de software die u bij uw aankoop hebt verkregen tezamen met uw 

aankoopbewijs van een geautoriseerde leverancier van Microsoft-software als licentiebewijs. Het aankoopbewijs 

kan worden gecontroleerd aan de hand van de administratie van de handelaar. 

b. Licentie bij upgrade of omzetting. Als u een upgrade of omzetting van de software uitvoert, is uw bewijs van 

licentie  

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van vóór de upgrade of omzetting; en 

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van na de upgrade of omzetting.  

c. Zie www.howtotell.com voor meer informatie over hoe u authentieke Microsoft-software kunt herkennen. 

13. TOEWIJZING AAN EEN ANDER APPARAAT. U mag de licentie een onbepaald aantal malen toewijzen aan een 

ander apparaat, maar niet vaker dan eenmaal per 90 dagen. Als u de licentie aan een ander apparaat toewijst, wordt 
dit het 'gelicentieerde apparaat'. Als u het gelicentieerde apparaat buiten dienst stelt in verband met een 

hardwarestoring, mag u de licentie eerder aan een ander apparaat toewijzen. 

14. OVERDRAGEN AAN DERDEN. De eerste gebruiker van de software mag de software en deze overeenkomst 
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eenmalig rechtstreeks overdragen aan derden. Voor de overdracht dient de andere gebruiker ermee akkoord te gaan 

dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. De eerste gebruiker moet 
eerst de software afzonderlijk verwijderen van het apparaat alvorens de software los van het apparaat wordt 

overgedragen. De eerste gebruiker mag geen kopieën behouden. Als de software een upgrade is, moeten ook alle 
eerdere versies van de software deel uitmaken van de overdracht.  

15. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 

houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 
wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 

www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.  

16. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt productondersteuning voor de software zoals wordt beschreven op 

www.support.microsoft.com/common/international.aspx. 

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (met inbegrip van de onderstaande garantie), toevoegingen of 

aanpassingen die in de software zijn opgenomen, en de bepalingen voor supplementen, updates, op het internet 

gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de 
software en productondersteuningsservices. 

18. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 

overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 
van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 

consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

19. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 

beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 

rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied als dit in 
uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

20. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Microsoft en haar 
leveranciers alleen directe schade verhalen tot het bedrag dat u hebt betaald voor de software. U kunt 

geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, 

indirecte of incidentele schade. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 
programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht. 

Deze beperking geldt zelfs als 

• reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt 

voor eventuele schade, of 

• Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor 

kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen 
of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade 
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of andere schade niet is toegestaan. 



************************************************************************************ 

BEPERKTE GARANTIE 

A. BEPERKTE GARANTIE. Als u de instructies volgt, zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de 

Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software. 

B. GARANTIETERMIJN; ONTVANGER VAN GARANTIE; DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES. De 

beperkte garantie geldt gedurende 90 dagen nadat de software is aangeschaft door de eerste gebruiker. 

Als u gedurende die 90 dagen supplementen, updates of vervangende software ontvangt, is hiervoor de garantie van 
toepassing gedurende de resterende duur van de garantie of 30 dagen, als dit langer is. Als de eerste gebruiker de 

software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. 

Voor zover is toegestaan op grond van het recht, gelden alle impliciete garanties, garanties of 

voorwaarden waarover u beschikt, alleen tijdens de duur van de beperkte garantie. In sommige 
rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat 

inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat 

sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie, garantie of voorwaarde. 

C. UITZONDERINGEN VAN GARANTIE. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn uw acties (of 

nalatigheden), acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft 
vallen. 

D. VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE 

GARANTIEBEPALINGEN. Microsoft repareert of vervangt de software kosteloos. Als Microsoft de 
software niet kan repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie van het bedrag dat wordt 

vermeld op uw aankoopbewijs van de software. Microsoft repareert of vervangt bovendien 
supplementen, updates en vervangingen van de software kosteloos. Als Microsoft deze niet kan 

repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie voor het eventueel betaalde bedrag. U moet de 
software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen retourneren aan Microsoft met 

het aankoopbewijs voor een restitutie van het aankoopbedrag. Dit zijn uw enige 

verhaalsmogelijkheden voor een tekortkoming in de nakoming van de beperkte garantie. 

E. GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten 

hebt onder uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. 

F. GARANTIEPROCEDURES. U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice. 

1. Verenigde Staten en Canada. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor 

software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada, neemt u contact op met Microsoft op 

• (800) MICROSOFT; 

• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, of 

• via www.microsoft.com/info/nareturns.htm 

2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, 

wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een claim wilt indienen 
onder deze garantie, neemt u contact op met 

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, 
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland of 

• de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor uw land (zie www.microsoft.com/worldwide). In Nederland belt u 
+31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

3. Buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt 

verkregen buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, neemt u contact op met de 
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dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging (zie www.microsoft.com/worldwide). 

G. GEEN ANDERE GARANTIES. De beperkte garantie is de enige directe garantie van Microsoft. Microsoft 
wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Voor zover is toegestaan op grond van uw 

lokale recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af. Als onder uw lokale recht impliciete 

garanties of voorwaarden worden geboden, worden, ondanks deze uitsluiting, uw verhaalsmogelijkheden beschreven 

in de clausule 'Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen' hiervoor, voor 
zover is toegestaan op grond van uw lokale recht. 

H. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING 
VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. De clausule Beperking en uitsluiting van schadevergoeding hiervoor 

geldt voor tekortkomingen in de nakoming van deze beperkte garantie. 

Deze Beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van 

rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Ook kunt u beschikken over andere rechten die per land 

verschillen. 
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ARTIKEL 4 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT OFFICE VOOR MAC ACADEMIC 2011 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software 
waarbij deze licentievoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van de media waarop u deze hebt ontvangen (indien 

van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. BRENG DEZE IN 
PLAATS DAARVAN TERUG NAAR DE WINKEL OM UW GELD TERUG TE KRIJGEN OF EEN TEGOED TE 

VERKRIJGEN. Als u bij de verkoper geen restitutie krijgt, neemt u contact op met Microsoft of de Microsoft-vestiging 
voor uw land voor meer informatie over het restitutiebeleid van Microsoft. Zie www.microsoft.com/worldwide. In 

Nederland belt u +31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW 
TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET 

INTERNET GEBASEERDE SERVICES. 

INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE 
RECHTEN VOOR ELKE LICENTIE DIE U VERKRIJGT.  

1. OVERZICHT. Licenties voor de software worden per exemplaar en per computer uitgegeven. Een hardwarepartitie of 

blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat. 

2. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.  

a. Eén exemplaar per apparaat. De softwarelicentie wordt permanent toegewezen aan het apparaat waarop de 
software in eerste instantie is geactiveerd. Dit apparaat is het 'gelicentieerde apparaat'.  

b. Gelicentieerd apparaat. U mag slechts één exemplaar van de software tegelijk gebruiken op het gelicentieerde 

apparaat. 

c. Scheiding van onderdelen. De componenten van de software worden in licentie gegeven als één enkele 

eenheid. U mag de onderdelen niet scheiden en op verschillende apparaten installeren. 

3. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN. 

a. Externe toegang. De hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat mag de software op het gelicentieerde 

apparaat door middel van externe toegang vanaf een willekeurig ander apparaat gebruiken. U mag anderen 
toestaan de software te gebruiken om u ondersteuningsdiensten aan te bieden. Voor dit soort toegang hebt u 

geen aanvullende licenties nodig. Niemand anders mag de software tegelijkertijd gebruiken in het kader van 
dezelfde licentie voor enig ander doel 

b. Fontonderdelen. Bij het gebruik van de software mag u de bijbehorende fonts gebruiken om inhoud weer te 

http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/netherlands/default.aspx


geven en af te drukken. U mag echter alleen 

• fonts in inhoud inbouwen voor zover toegestaan door de inbouwingsbeperkingen van die fonts, en 

• tijdelijk lettertypen naar een printer of ander uitvoerapparaat downloaden ten behoeve van het afdrukken van 

inhoud. 

c. Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. 

Uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software beperken zich tot de proefperiode. De 

evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode worden tijdens het activeringsproces beschreven. Mogelijk 
wordt u zowel voor als na de proefperiode de mogelijkheid geboden tot omzetting van uw proefrechten in 

permanente rechten. Als een proefperiode is verstreken zonder dat er een omzetting heeft plaatsgevonden, zal 
de proefsoftware niet meer werken.  

d. Media-elementen en sjablonen. U krijgt mogelijk toegang tot media-afbeeldingen, clipart, animaties, geluid, 
muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van materiaal ("media-elementen") die worden geleverd bij de 

software of als onderdeel van een dienst die is gekoppeld aan de software. U mag de media-elementen kopiëren 

en gebruiken in projecten en documenten. Het is niet toegestaan (i) kopieën van de media-elementen 
afzonderlijk verkopen, in licentie geven of distribueren, of in een product als die media-elementen het 

hoofdbestanddeel van het product vormen; (ii) uw klanten het recht verlenen de media-elementen verder in 
licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te 

distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, 

of deze typen beeltenissen gebruiken op een wijze die de indruk wekken dat ze een goedkeuring van of verband 
met uw product, entiteit of activiteiten inhouden; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met 

behulp van de media-elementen. Zie www.microsoft.com/permission voor meer informatie. 

e. Multiplexing. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• verbindingen bij elkaar brengen, 

• gegevens opnieuw omleiden, of 

• het verminderen van het aantal apparaten of gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de software of dat 

de software gebruikt 

(soms ook wel 'multiplexing' of 'pooling' genoemd), hebt u nog steeds hetzelfde aantal licenties van welk type 

ook nodig. 

f. Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft Visual Basic Tools of andere 

ontwikkelaarstools. U mag eventuele ontwikkelaarstools in de software uitsluitend gebruiken voor het ontwerpen, 

ontwikkelen, testen, gebruiken en demonstreren van uw programma's in combinatie met de software.  

4. VERPLICHTE ACTIVERING. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek apparaat. Tijdens de 

activering verzendt de software gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft. Hieronder vallen de versie, 
de licentiecode, de taal en de productcode van de software, het IP-adres van het apparaat en gegevens die uit de 

hardwareconfiguratie van het apparaat zijn afgeleid. Zie www.microsoft.com/piracy/activation.mspx voor meer 

informatie. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE 
GEGEVENS. Indien u over een juiste licentie beschikt, hebt u het recht om de tijdens het installatieproces 

geïnstalleerde versie van de software te gebruiken tot aan het moment dat deze dient te worden geactiveerd. 
TENZIJ DE SOFTWARE WORDT GEACTIVEERD, HEBT NIET HET RECHT DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN 

NADAT DE PERIODE WAARBINNEN DE ACTIVERING DIENT PLAATS TE VINDEN IS VERSTREKEN. Dit is 
om gebruik zonder licentie te voorkomen. HET IS NIET TOEGESTAAN DE ACTIVERING TE OVERBRUGGEN OF 

TE OMZEILEN. U kunt de software via internet of telefonisch activeren. In dat geval kunnen er internet- of 

telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software 
dient u de software mogelijk opnieuw te activeren. 

5. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 
Tenzij anders vermeld in materialen die bij een service worden geleverd, kan Microsoft deze op elk moment wijzigen 

of annuleren.  
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a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring voor Office voor 

Mac 2011 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of 
van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding 

wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Voor meer 
informatie hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor Office voor Mac 2011. DOOR DEZE 

FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. 

Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. 

Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar 

de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en 
versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 

Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. 

• Microsoft AutoUpdate voor Mac. AutoUpdate is een functie waarmee u uw Microsoft-software up-to-date 

houdt door software-updates via internet direct op uw computer te ontvangen. Met AutoUpdate kunt u kiezen 

of u handmatig of automatisch wilt controleren op beschikbare updates. Vervolgens ziet u een lijst met 
updates waaruit u de updates kunt kiezen die u wilt installeren. Voor meer informatie hierover raadpleegt u 

de Office voor Mac-website. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 

leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en 

Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

• Digitale certificaten. De software maakt gebruik van digitale certificaten. Deze digitale certificaten vormen de 

bevestiging van de identiteit van internetgebruikers die informatie verzenden die is gecodeerd volgens de 
X.509-standaard. Deze kunnen ook worden gebruikt om bestanden en macro's digitaal te ondertekenen en de 

integriteit en oorsprong van de inhoud van bestanden te verifiëren. De software haalt certificaten op en werkt 
intrekkingslijsten voor certificaten bij, voor zover beschikbaar. 

b. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake 

schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk 
ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om 

de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

c. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig 

gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het 

gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 
verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

6. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 

het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 
beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Zie 

www.microsoft.com/licensing/userights voor meer informatie. Het is niet toegestaan 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 
voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 

• de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=189317
http://www.microsoft.com/netherlands/mac/
http://www.microsoft.com/licensing/userights


7. RESERVEKOPIE.  

a. Media. Als u de software hebt verkregen op een disc of ander medium, mag u één reservekopie maken van het 
medium. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

b. Elektronische download. Als u de software online hebt verkregen en gedownload, mag u één kopie van de 
software maken op een disc of ander medium om de software op het gelicentieerde apparaat te installeren. U 

mag deze ook gebruiken om de software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.  

8. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 

9. SOFTWARE DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMD IS. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Not 
for resale' of 'NFR', mag u de software niet verkopen.  

10. ONDERWIJSEDITIE (ACADEMIC EDITION). Als de software is voorzien van de aanduiding 'Academic', mag u 
deze alleen gebruiken als u een 'Bevoegde onderwijsgebruiker' bent. Als u niet weet of u een bevoegd 

onderwijsgebruiker bent, gaat u naar www.microsoft.com/education of neemt u contact op met de dichtstbijzijnde 

Microsoft-vestiging voor uw land. 

11. GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN. Als op de software staat aangegeven dat deze in een bepaalde geografische 

regio moet worden geactiveerd, dan is het alleen toegestaan om de software in de op de softwareverpakking 
aangegeven geografische regio te activeren. Wellicht is het niet mogelijk de software te activeren buiten de 

betreffende regio. Zie www.microsoft.com/howtotell/geo/ voor meer informatie over geografische beperkingen. 

12. UPGRADE OF OMZETTING. Om software te kunnen upgraden of omzetten dient u eerst over een licentie te 
beschikken voor de software die voor de betreffende upgrade of omzetting in aanmerking komt. Na de upgrade of 

omzetting vervangt deze overeenkomst de overeenkomst van de software van vóór de upgrade of omzetting. Nadat u 
een upgrade of omzetting hebt uitgevoerd, mag u de oudere versie van de software die u hebt gebruikt voorafgaande 

aan de upgrade of omzetting, niet meer gebruiken. 

13. LICENTIEBEWIJS. 

a. Authentiek licentiebewijs. Als u de software hebt verkregen op een schijf dan wel een ander medium, geldt 

het authentieke Microsoft Certificaat van Echtheid-label tezamen met de bijbehorende authentieke productcode 
en uw aankoopbewijs als licentiebewijs. Als u de software online hebt aangeschaft en gedownload, geldt de 

authentieke Microsoft-productcode voor de software die u bij uw aankoop hebt verkregen tezamen met uw 
aankoopbewijs van een geautoriseerde leverancier van Microsoft-software als licentiebewijs. Het aankoopbewijs 

kan worden gecontroleerd aan de hand van de administratie van de handelaar. 

b. Licentie bij upgrade of omzetting. Als u een upgrade of omzetting van de software uitvoert, is uw bewijs van 
licentie  

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van vóór de upgrade of omzetting; en 

• het authentieke Microsoft-licentiebewijslabel van de software van na de upgrade of omzetting.  

c. Zie www.howtotell.com voor meer informatie over hoe u authentieke Microsoft-software kunt herkennen. 

14. OVERDRAGEN AAN DERDEN. U mag de software alleen rechtstreeks aan een derde overdragen in combinatie met 
het gelicentieerde apparaat, het Certificaat van Echtheid en deze overeenkomst. Voor de overdracht moet de andere 

gebruiker ermee akkoord gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. 
U mag geen kopieën behouden. 

15. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 
houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 

wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 

www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

http://www.microsoft.com/education
http://www.microsoft.com/howtotell/geo/
http://www.howtotell.com/
http://www.microsoft.com/exporting


16. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt productondersteuning voor de software zoals wordt beschreven op 

www.support.microsoft.com/common/international.aspx 

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (met inbegrip van de onderstaande garantie), toevoegingen of 

aanpassingen die in de software zijn opgenomen, en de bepalingen voor supplementen, updates, op het internet 
gebaseerde services en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de 

software en productondersteuningsservices. 

18. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 

overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 
tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 

van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 
consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

19. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 

beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 
rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied als dit in 

uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

20. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij Microsoft en haar 
leveranciers alleen directe schade verhalen tot het bedrag dat u hebt betaald voor de software. U kunt 

geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, speciale, 
indirecte of incidentele schade. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 

programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 
aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 

recht. 

Deze beperking geldt zelfs als 

• reparatie, vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt 

voor eventuele schade, of 

• Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor 
kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen 

of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade 

of andere schade niet is toegestaan. 

http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx


********************************************************************************* 

BEPERKTE GARANTIE 

A. BEPERKTE GARANTIE. Als u de instructies volgt, zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de 

Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software. 

B. GARANTIETERMIJN; ONTVANGER VAN GARANTIE; DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES. De 

beperkte garantie geldt gedurende 90 dagen nadat de software is aangeschaft door de eerste gebruiker. 

Als u gedurende deze 90 dagen supplementen, updates of vervangende software ontvangt, is hiervoor de garantie 
van toepassing gedurende de resterende duur van de garantie of 30 dagen, als dit langer is. Als de eerste gebruiker 

de software overdraagt, geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. 

Voor zover is toegestaan op grond van het recht, gelden alle impliciete garanties, garanties of 

voorwaarden waarover u beschikt, alleen tijdens de duur van de beperkte garantie. In sommige 
rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat 

inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat 

sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie, garantie of voorwaarde. 

C. UITZONDERINGEN VAN GARANTIE. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn uw acties (of 

nalatigheden), acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft 
vallen. 

D. VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE 

GARANTIEBEPALINGEN. Microsoft repareert of vervangt de software kosteloos. Als Microsoft de 
software niet kan repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie van het bedrag dat wordt 

vermeld op uw aankoopbewijs van de software. Microsoft repareert of vervangt bovendien 
supplementen, updates en vervangingen van de software kosteloos. Als Microsoft deze niet kan 

repareren of vervangen, biedt Microsoft een restitutie voor het eventueel betaalde bedrag. U moet de 
software verwijderen en alle media en andere bijbehorende materialen retourneren aan Microsoft met 

het aankoopbewijs voor een restitutie van het aankoopbedrag. Dit zijn uw enige 

verhaalsmogelijkheden voor een tekortkoming in de nakoming van de beperkte garantie. 

E. GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten 

hebt onder uw lokale recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen kan aanbrengen. 

F. GARANTIEPROCEDURES. U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice. 

1. Verenigde Staten en Canada. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor 

software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada, neemt u contact op met Microsoft op 

• (800) MICROSOFT; 

• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, of 

• via www.microsoft.com/info/nareturns.htm 

2. Europa, Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt verkregen in Europa, het Midden-Oosten of Afrika, 

wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. Als u een claim wilt indienen 
onder deze garantie, neemt u contact op met 

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, 
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ierland of 

• de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor uw land (zie www.microsoft.com/worldwide). In Nederland belt u 
+31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www.microsoft.com/netherlands/default.aspx. 

3. Buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Als u de software hebt 

verkregen buiten de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, neemt u contact op met de 

http://www.microsoft.com/info/nareturns.htm
http://www.microsoft.com/worldwide
http://www.microsoft.com/netherlands/default.aspx


dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging (zie www.microsoft.com/worldwide). 

G. GEEN ANDERE GARANTIES. De beperkte garantie is de enige directe garantie van Microsoft. Microsoft 
wijst alle andere garanties of voorwaarden van de hand. Voor zover is toegestaan op grond van uw 

lokale recht, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel en het niet-inbreukmakend karakter van de software af. Als onder uw lokale recht impliciete 

garanties of voorwaarden worden geboden, worden, ondanks deze uitsluiting, uw verhaalsmogelijkheden beschreven 

in de clausule 'Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen' hiervoor, voor 
zover is toegestaan op grond van uw lokale recht. 

H. BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING 
VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. De clausule Beperking en uitsluiting van schadevergoeding hiervoor 

geldt voor tekortkomingen in de nakoming van deze beperkte garantie. 

Deze Beperkte garantie geeft u specifieke rechten. Mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van 

rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Ook kunt u beschikken over andere rechten die per land 

verschillen. 

http://www.microsoft.com/worldwide


ARTIKEL 5 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT REMOTE DESKTOP CONNECTION CLIENT VOOR MAC 2 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software 
waarbij deze licentievoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van de media waarop u deze hebt ontvangen (indien 

van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN.  

INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE 
RECHTEN VOOR ELKE LICENTIE DIE U VERKRIJGT.  

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. Slechts één exemplaar van de software mag worden geïnstalleerd en 

gebruikt op een apparaat. 

2. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 

overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 
andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 

het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 
beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan 

 de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

 de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

 meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

 de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

 de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; 

 de software of deze overeenkomst aan enige derde partij over te dragen; of 

 de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

3. RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van de software. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om 

de software opnieuw te installeren. 

4. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 

documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 



5. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 

Tenzij anders vermeld in materialen die bij een service worden geleverd, kan Microsoft deze op elk moment wijzigen 
of annuleren 

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder in de privacyverklaring voor Remote 
Desktop Connection Client voor Mac 2 beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met 

computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding 

op het moment dat een verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen 
of niet gebruiken. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor Remote Desktop 

Connection Client voor Mac 2. DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET 
HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen 

of om contact met u op te nemen. 

Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar 

de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en 

versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 
Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om de op internet gebaseerde services aan u beschikbaar te stellen. 

• Microsoft AutoUpdate voor Mac. AutoUpdate is een functie waarmee u uw Microsoft-software up-to-date 
houdt door software-updates via internet direct op uw computer te ontvangen. Met AutoUpdate kunt u kiezen 

of u handmatig of automatisch wilt controleren op beschikbare updates. Vervolgens ziet u een lijst met 

updates waaruit u de updates kunt kiezen die u wilt installeren. Voor meer informatie hierover raadpleegt u 
de Office voor Mac-website. 

b. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de apparaatgegevens, foutrapporten en rapporten inzake 
schadelijke software te gebruiken ter verbetering van haar software en services. Deze informatie wordt mogelijk 

ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om 
de werking van hun producten in combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

c. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze services op geen enkele wijze zodanig 

gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het 
gedrang komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 

verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

6. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 

houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 

wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 
www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

7. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden 
tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software. 

8. REMOTE DESKTOP. De software bevat technologieën die toepassingen activeren die op een computer zijn 

geïnstalleerd waarop Windows Server 2003 Standard, Windows Server 2003 Enterprise, Windows Server 2003 
Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, 

Windows XP Professional, Windows XP Media Center, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise en Windows 
Vista Ultimate, of de opvolgende versies daarvan ('HOSTAPPARAAT') wordt uitgevoerd, waartoe extern vanaf de 

computer toegang wordt verkregen. Voor toegang vanaf de computer tot Microsoft- en niet-Microsoft-toepassingen 
op het HOSTAPPARAAT dient u de licentieovereenkomst te raadplegen die bij het betreffende product is geleverd of 

contact op te nemen met de betrokken licentiegever om te bepalen of het gebruik van het product in combinatie met 

Remote Desktop zonder aanvullende licentie is toegestaan. 

9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices 

en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en 
productondersteuningsservices. 

10. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194651
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194651
http://www.microsoft.com/netherlands/mac/
http://www.microsoft.com/exporting


overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 
van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 

consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

11. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 
beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 

rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer 
dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

12. AFWIJZING GARANTIE. De software is in de huidige staat in licentie gegeven. U gebruikt deze op eigen 
risico. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende 

consumentenrechten hebt onder uw plaatselijke recht, waarin deze overeenkomst geen wijzigingen 

kan aanbrengen. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke recht, wijst Microsoft de 
impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het 

niet-inbreukmakend karakter van de software af. 

13. BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDING. U kunt bij 

Microsoft en haar leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf amerikaanse 

dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door 
winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade. 

Deze beperking geldt voor 

 alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 

programma's van derden en 

 claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht. 

De beperking is ook van toepassing indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de 

mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw 
land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. 



ARTIKEL 6 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT MESSENGER VOOR MAC 8 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de software 
waarbij deze licentievoorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van de media waarop u deze hebt ontvangen (indien 

van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. ZOALS HIERNA 
WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW TOESTEMMING 

VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET INTERNET 
GEBASEERDE SERVICES. 

INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE 
RECHTEN VOOR ELKE LICENTIE DIE U VERKRIJGT.  

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.  

a. Installatie en gebruik. U mag zoveel exemplaren van de software op uw apparatuur installeren en gebruiken 

als u wilt. 

b. Opgenomen Microsoft-programma's. De software bevat andere Microsoft-programma's. Deze 

licentiebepalingen gelden voor uw gebruik van deze programma's. 

2. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 
Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. 

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder beschreven softwarefunctie maakt via 
het internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen 

ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding wordt gemaakt. U kunt deze functie 

uitschakelen of deze niet gebruiken. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor 
Messenger voor Mac 8. DOOR DEZE FUNCTIE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN 

VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u 
op te nemen. 

i. Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens 

naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de 
naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt 

geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op het internet gebaseerde service voor u beschikbaar 
te maken. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 
leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar Microsoft over het type 

besturingssysteem, de naam en de versie van de software die u gebruikt, het type browser en de 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194644
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194644


taalcode van het apparaat waarop u de software het geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies zijn 

illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze 
functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

• De Foutenrapportageservice van Microsoft. Deze functie helpt Microsoft- en Windows-partners diagnoses 
te stellen van problemen in de software en oplossingen te bieden. Niet alle problemen kunnen worden 

opgelost, maar als er oplossingen voorhanden zijn, worden deze aangeboden als stappen om een 

probleem op te lossen of als updates die u kunt installeren. De Microsoft Foutenrapportageservice stuurt 
gegevens naar Microsoft over fouten bij de instellingen en installatie om te proberen een diagnose van 

het probleem te stellen. Om problemen te voorkomen en software betrouwbaarder te maken, worden 
sommige oplossingen ook opgenomen in servicepacks en toekomstige versies van de software. 

ii. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens te gebruiken ter verbetering van 
software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van 

hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie 

met Microsoft-software te verbeteren. 

b. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze service op geen enkele wijze zodanig 

gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze service voor anderen in het 
gedrang komt. U mag de service niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 

verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 
het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 

beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan 

• de resultaten van enige vergelijkende test van de software aan derden bekend te maken zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Microsoft. 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 

toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 

• de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

4. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 

documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 

5. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 
houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 

wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 
www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden 
tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software. 

7. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices 

en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en 
productondersteuningsservices. 

http://www.microsoft.com/exporting


8. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 
overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 
van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 

consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 
beheerst door de wetgeving van dat land. 

9. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 
beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 

rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer 
dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

10. AFWIJZING GARANTIE. DE SOFTWARE IS IN DE HUIDIGE STAAT IN LICENTIE GEGEVEN. U GEBRUIKT 

DEZE OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET 
IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT KRACHTENS UW LOKALE RECHT, 

WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN 
OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN 

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND 

KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF. 

11. BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDING. U KUNT BIJ 

MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT EEN BEDRAG VAN VIJF 
AMERIKAANSE DOLLARS (USD 5,00). U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN 

GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 

programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht. 

De beperking is ook van toepassing indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de 

mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw 
land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. 



ARTIKEL 7 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

MICROSOFT COMMUNICATOR VOOR MAC 2011 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een 

van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van 
toepassing op de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt 

ontvangen (indien van toepassing). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: 

• updates; 

• supplementen, 

• op internet gebaseerde diensten, en 

• ondersteuningsservices 

voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden 

van toepassing. 

DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U NIET 

AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE GEBRUIKEN. 

ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW 

TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET 
INTERNET GEBASEERDE SERVICES. 

Indien u zich houdt aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u de onderstaande 
rechten. 

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. Slechts één exemplaar van de software mag worden geïnstalleerd en 
gebruikt op een apparaat. 

2. OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. 
Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. 

a. Toestemming voor op internet gebaseerde services. De hieronder beschreven softwarefunctie maakt via 

het internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen 
ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding wordt gemaakt. U kunt deze functie 

uitschakelen of deze niet gebruiken. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de privacyverklaring voor 
Communicator voor Mac 2011. DOOR DEZE FUNCTIE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET HET 

VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om 

contact met u op te nemen. 

i. Computergegevens. Voor de volgende functies worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens 

naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de 
naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt 

geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op het internet gebaseerde service voor u beschikbaar 

te maken. 

• Functies internetinhoud. Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u 

leveren. Voor het leveren van de inhoud verzenden deze functies informatie naar Microsoft over het type 
besturingssysteem, de naam en de versie van de software die u gebruikt, het type browser en de 

taalcode van het apparaat waarop u de software het geïnstalleerd. Voorbeelden van deze functies zijn 
illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en Appshelp. U kunt ervoor kiezen deze 

functies voor internetinhoud niet te gebruiken. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=194649
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• De Foutenrapportageservice van Microsoft. Deze functie helpt Microsoft- en Windows-partners diagnoses 

te stellen van problemen in de software en oplossingen te bieden. Niet alle problemen kunnen worden 
opgelost, maar als er oplossingen voorhanden zijn, worden deze aangeboden als stappen om een 

probleem op te lossen of als updates die u kunt installeren. De Microsoft Foutenrapportageservice stuurt 
gegevens naar Microsoft over fouten bij de instellingen en installatie om te proberen een diagnose van 

het probleem te stellen. Om problemen te voorkomen en software betrouwbaarder te maken, worden 

sommige oplossingen ook opgenomen in servicepacks en toekomstige versies van de software. 

ii. Gebruik van gegevens. Microsoft is gerechtigd de computergegevens te gebruiken ter verbetering van 

software en services. Deze informatie wordt mogelijk ook gedeeld met anderen, zoals leveranciers van 
hardware en software. Zij kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in combinatie 

met Microsoft-software te verbeteren. 

b. Misbruik van op het internet gebaseerde services. U mag deze service op geen enkele wijze zodanig 

gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze service voor anderen in het 

gedrang komt. U mag de service niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te 
verschaffen tot services, gegevens, accounts of netwerken. 

3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar onder licentie verstrekt. Deze 
overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software. Microsoft behoudt zich alle 

andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij 

het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. U dient zich te houden aan deze technische 
beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan 

• de resultaten van enige vergelijkende test van de software aan derden bekend te maken zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Microsoft. 

• de technische beperkingen in de software te omzeilen; 

• de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en uitsluitend 

voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht; 

• meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is 
toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht; 

• de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren; 

• de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of 

• de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. 

4. DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de 
documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. 

5. EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te 
houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze 

wetten zijn beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. Zie 

www.microsoft.com/exporting voor meer informatie. 

6. ONDERSTEUNINGSSERVICES. De software wordt in de huidige staat verstrekt en wij zijn dan ook niet gehouden 

tot het leveren van ondersteuningsservices voor de software. 

7. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en de bepalingen voor supplementen, updates, internetservices 

en productondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en 
productondersteuningsservices. 

8. TOEPASSELIJK RECHT. 

a. Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt de interpretatie van deze 

http://www.microsoft.com/exporting


overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor 

tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Het recht 
van de staat waarin u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 

consumentenbeschermingswetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 

b. Buiten de Verenigde Staten. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, wordt de overeenkomst 

beheerst door de wetgeving van dat land. 

9. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u 
beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw 

rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied wanneer 
dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 

10. AFWIJZING GARANTIE. DE SOFTWARE IS IN DE HUIDIGE STAAT IN LICENTIE GEGEVEN. U GEBRUIKT 
DEZE OP EIGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET 

IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT KRACHTENS UW LOKALE RECHT, 

WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN 
OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN 

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND 
KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF. 

11. BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDING. U KUNT BIJ 

MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT EEN BEDRAG VAN VIJF 
AMERIKAANSE DOLLARS (USD 5,00). U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN 

GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. 

Deze beperking geldt voor 

• alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of 
programma's van derden en 

• claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, garantie of voorwaarden, strikte 

aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk 
recht. 

De beperking is ook van toepassing indien Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de 
mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw 

land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. 


