BEPERKTE GARANTIE

BELANGRIJK — LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT U OP DE HOOGTE BENT VAN UW RECHTEN EN PLICHTEN. Met de term "Hardware-apparaat" wordt het Microsoft®-hardwareproduct bedoeld. Met de term "U" wordt een individu of een wettelijke entiteit bedoeld waarnaar in deze beperkte garantie wordt verwezen met "U" en "Uw".

A. GARANTIES.

1. Expliciete garantie. Niettegenstaande de bepalingen en voorwaarden in deze Beperkte garantie en in plaats van enige andere (indien aanwezig) expliciete garanties, garandeert Microsoft dat, bij normaal gebruik en onderhoud, op de datum van aanschaf zoals deze wordt weergegeven op uw kassabon of gelijkaardig betalingsbewijs, en gedurende de daaropvolgende i) 90 dagen voor de SOFTWARE en ii) hieronder vermelde periode voor het betreffende Hardwareapparaat (elk hierna aangeduid als de "Garantieperiode"), de SOFTWARE en het Hardwareapparaat in hoofdzaak zullen functioneren overeenkomstig de meegeleverde Microsoft-verpakking en -documentatie. Wat betreft fouten die worden ontdekt na de Garantieperiode, bestaat er geen garantie of voorwaarde, van welke aard dan ook.

Garantieperiode:

Xbox 360-accessoires voor Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: negentig (90) dagen
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: één (1) jaar
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: twee (2) jaar
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer met Fingerprint Reader: vijf (5) jaar
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: drie (3) jaar
Alle overige Microsoft-webcams (met uitzondering van de Microsoft Xbox Live Vision Camera: drie (3) jaar
Alle overige Microsoft-desktopsets (toetsenbord en muis): drie (3) jaar
Alle overige Microsoft-toetsenbordapparaten: drie (3) jaar
Alle overige Microsoft-muisapparaten: drie (3) jaar

Deze Beperkte garantie voorziet op geen enkele manier in een vergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot enige subjectieve of esthetische aspecten van het Hardwareapparaat of de SOFTWARE. De bovenstaande expliciete garantie is de enige expliciete garantie die aan u wordt verleend en deze komt in plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties en voorwaarden (behalve voor enige impliciete garanties die niet van de hand kunnen worden gewezen), inclusief garanties op basis van enige andere documentatie of verpakking. Aan informatie of suggesties (mondeling of schriftelijk) van Microsoft, haar agenten, gelieerde ondernemingen of leveranciers kan geen garantie of voorwaarde worden ontleend en deze kunnen het bereik van deze Beperkte garantie ook niet vergroten. De bepaling "Toepasselijk recht; Exclusief forum" in deel 2 van de Overeenkomst is van toepassing op deze Beperkte garantie en maakt hiervan door deze verwijzing integraal deel uit.

2. Beperking met betrekking tot de duur van impliciete garanties. Als u een consument bent, beschikt u onder de wetten van bepaalde rechtsgebieden mogelijk ook over een impliciete garantie en/of voorwaarde, welke hierbij wordt beperkt tot de duur van de Garantieperiode. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan, wat inhoudt dat de voorgaande beperking niet voor u van toepassing is.

B. EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN. Niettegenstaande het toepasselijk recht en het volgende, en vooropgesteld dat u de SOFTWARE en het Hardwareapparaat gedurende de Garantieperiode retourneert naar de plaats van aankoop (of, als deze items aldaar niet worden geaccepteerd, naar Microsoft) met een kopie van uw kassabon of een ander geldig betalingsbewijs, zal Microsoft, naar eigen keuze en als uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor schending van deze Beperkte garantie en enige impliciete garanties:

de SOFTWARE of het Hardwareapparaat met fouten in zijn geheel of gedeeltelijk herstellen of repareren; of

de door u in redelijk vertrouwen opgelopen schade vergoeden, waarbij het te vergoeden bedrag maximaal gelijk is aan het bedrag dat u hebt betaald (indien u hebt betaald) voor de SOFTWARE en/of het Hardwareapparaat, met aftrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door werkelijk gebruik.

De bovenstaande verhaalsmogelijkheid is onderworpen aan het volgende:

Enige herstelde of vervangen SOFTWARE of enig hersteld of vervangen Hardwareapparaat zal nieuw, gerepareerd of gebruikt zijn, maar wat betreft functie en prestaties vergelijkbaar met het originele Hardwareapparaat (of de originele SOFTWARE), en kan items van derde partijen bevatten;

Voor enige SOFTWARE die, of enig Hardwareapparaat dat is hersteld of vervangen onder deze Beperkte garantie, wordt garantie verleend voor de rest van de originele Garantieperiode of voor 30 dagen vanaf de datum waarop het item naar u is teruggezonden, afhankelijk van welke van de twee langer is. Als een upgrade voor SOFTWARE wordt geleverd met een nieuwe beperkte garantie, zijn de bepalingen van die nieuwe beperkte garantie alleen van toepassing op de bijgewerkte SOFTWARE en niet op het originele Hardwareapparaat;

Tenzij volgens de wetgeving in uw rechtsgebied anders is bepaald, zijn de transportkosten (inclusief verpakking) die gepaard gaan met de garantieservice voor uw rekening; en

Microsoft verleent geen enkele garantie voor andere services die worden geleverd volgens deze Beperkte garantie, en wijst alle verplichtingen (indien aanwezig) van professionele inspanning of nalatigheid met betrekking tot dergelijke services van de hand.

C. UITSLUITING VAN ANDERE SOORTEN SCHADE. VOOR ZOVER DIT ONDER HET RECHT IS TOEGESTAAN, STELLEN MICROSOFT NOCH HAAR LEVERANCIERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF AGENTEN ZICH AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE:

(i) GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE;

(ii) SCHADE OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN GEGEVENS, PRIVACY OF VERTROUWELIJKHEID, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET VOLLEDIGE HARDWAREAPPARAAT OF DE VOLLEDIGE SOFTWARE OF EEN DEEL HIERVAN, PERSOONLIJK LETSEL OF HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE VERPLICHTING WAT BETREFT NALATIGHEID, GOED VERTROUWEN OF PROFESSIONELE INSPANNING); OF

(iii) INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF EEN DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, DIE VOORKOMT UIT OF IN ENIGERLEI WIJZE IN VERBAND STAAT MET DE SOFTWARE OF HET HARDWAREAPPARAAT. HET VOORGAANDE IS ZELFS VAN TOEPASSING ALS MICROSOFT OF ENIGE LEVERANCIER, GELIEERDE ONDERNEMING OF AGENT OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE; EN ZELFS IN HET GEVAL VAN FOUTEN, WETTELIJK OMSCHREVEN ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE OF PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLING OF EEN ANDERE REDEN.

Bepaalde jurisdicties staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden.

D. UITSLUITINGEN VAN DEKKING. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing en Microsoft is niet aansprakelijk volgens deze Beperkte garantie als de SOFTWARE of het Hardwareapparaat:

- wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (inclusief verhuur of lease) of doeleinden buiten het bereik van de SOFTWARE-licentie;

- is gewijzigd of ermee is geknoeid;

- is beschadigd door overmacht, een stroompiek, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongeluk, slijtage, verkeerde behandeling, verkeerde toepassing of andere oorzaken die geen verband houden met fouten in het Hardwareapparaat of de SOFTWARE;

- is beschadigd door programma's, gegevens, virussen of bestanden, of tijdens de verzending;

- niet is gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde documentatie en instructies voor gebruik; of

- is gerepareerd, aangepast of gewijzigd door een reparateur die niet is goedgekeurd door Microsoft, en deze reparateur enige fout of beschadiging heeft veroorzaakt of hieraan heeft bijgedragen.

Deze Beperkte garantie bevat geen enkele garantie met betrekking tot wettelijke rechten of bevoegdheden, zoals garanties met betrekking tot het eigendomsrecht, ongestoord gebruik of het niet schenden van auteursrechten.

E. REGISTRATIE. U hoeft de aangeschafte SOFTWARE en het Hardwareapparaat niet te registreren om de Beperkte garantie van kracht te laten zijn.

F. BEGUNSTIGDE. Voor zover dit onder het toepasselijk recht is toegestaan, wordt de Beperkte garantie slechts verleend aan u, als eerste gelicentieerde gebruiker van de SOFTWARE of koper van het Hardwareapparaat, en zijn er geen derde begunstigden van de Beperkte garantie. Behalve als dit wettelijk vereist is, is deze Beperkte garantie niet bedoeld voor, en is deze niet van toepassing op enige andere persoon, ook niet op enige persoon aan wie u de SOFTWARE en/of het Hardwareapparaat overdraagt op de wijze waarop dit wordt toegestaan in de Overeenkomst.

G. NADERE INFORMATIE. Microsoft is de garantiegever onder deze Beperkte garantie. Als u instructies wilt ontvangen voor een beroep op deze beperkte garantie, moet u contact opnemen met de Microsoft-vestiging in uw land, of schrijven naar: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, of naar de website van Microsoft gaan op http://www.microsoft.com.

U moet ook:

1. Een betalingsbewijs overleggen in de vorm van een geldige, gedateerde kassabon of factuur (of een kopie daarvan) waaruit blijkt dat u de begunstigde van deze Beperkte garantie bent en dat uw verhaal binnen de Garantieperiode valt;

2. De verzend- en andere instructies van Microsoft volgen als wordt bepaald dat u het Hardwareapparaat of de SOFTWARE in zijn geheel of gedeeltelijk moet retourneren. Als u een beroep wilt doen op de Beperkte garantie, moet u het item in de originele verpakking of in een verpakking die dezelfde mate van bescherming biedt, retourneren naar een locatie die door Microsoft wordt bepaald. Tenzij volgens de wetgeving in uw rechtsgebied anders is bepaald, zijn de transportkosten (inclusief verpakking) die gepaard gaan met de garantieservice voor uw rekening.

3. Alle bestanden en gegevens die u als privé of vertrouwelijk beschouwt, verwijderen voordat u het item naar Microsoft verzendt.

Als u de bovenstaande instructies niet volgt, kan dit leiden tot vertraging, hogere kosten of nietigverklaring van uw garantie.

Deze Beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk beschikt u ook over andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Ingeval enige bepaling van deze Beperkte garantie verboden is volgens dergelijke wetten, is deze nietig, maar het resterende gedeelte van de Beperkte garantie blijft volledig van kracht als de allocatie van risico's niet materieel is aangetast.



