
LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE
MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOPTOEPASSINGSSOFTWARE
Hieronder vindt u drie verschillende versies van licentievoorwaarden.
Slechts één hiervan is voor u van toepassing. Controleer de
licentieaanduiding die is afgedrukt bij de productcode, in de buurt van
de productnaam op het Certificaat van Echtheid, of op de downloadpagina
(indien u de productcode online hebt verkregen) om te bepalen welke
licentievoorwaarden op u van toepassing zijn. Indien de aanduiding FPP is,
zijn de onderstaande Licentievoorwaarden Winkelverkoop op u van
toepassing. Indien de aanduiding OEM is, zijn de onderstaande OEM
Licentiebepalingen op u van toepassing. Indien de aanduiding Product Key
Card of PKC is, zijn de onderstaande PKC Licentievoorwaarden op u van
toepassing.
Als u meer informatie nodig hebt om uw licentietype te bepalen, kunt u
terecht op: www.microsoft.com/office/eula om te bepalen over welk
licentietype u beschikt.

1.  LICENTIEVOORWAARDEN WINKELVERKOOP
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). Op papier afgedrukte licentievoorwaarden die
mogelijk bij de software worden geleverd, kunnen eventuele op het scherm
weergegeven licentievoorwaarden vervangen of amenderen. Deze voorwaarden
zijn tevens van toepassing op
•  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.
ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN, GELDT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
BOVENDIEN ALS UW TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN BEPAALDE
COMPUTERGEGEVENS TIJDENS DE ACTIVERING EN VALIDATIE, EN VOOR OP 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'.
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b.  Gelicentieerd apparaat. U mag slechts één exemplaar van de software
tegelijk gebruiken op het gelicentieerde apparaat.
c.  Draagbaar apparaat. U kunt een kopie van de software installeren op
een verwijderbaar opslagapparaat voor gebruik door de enige
hoofdgebruiker van het gelicentieerde apparaat.
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.
e.  Alternatieve versies. De software kan meerdere versies bevatten,
zoals een 32-bits en een 64-bits versie. U mag slechts één versie
tegelijkertijd installeren en gebruiken.
3.  AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.
a.  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 nodig.
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
•  deze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat
om inhoud af te drukken.
c.  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.
d.  Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën. In plaats van de
software direct op een apparaat te gebruiken waarvoor u een licentie hebt,
mag u de software installeren en gebruiken op slechts één virtueel (of
anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem op het apparaat waarvoor u een
licentie hebt.
e.  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.
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Niemand anders mag de software tegelijkertijd gebruiken in het kader van
dezelfde licentie voor enig ander doel.
f.  Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft
Visual Studio Tools for Applications 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.
g.  Selectie van de taalversie. Indien u een eenmalige keuze tussen
verschillende taalversies wordt geboden, zonder taalpakket of LIP, mag u
uitsluitend de taalversie gebruiken die u selecteert. Indien u geen
taalkeuze wordt geboden, zal standaard de taalversie van het
besturingssysteem worden geselecteerd. Als de taal van het
besturingssysteem niet beschikbaar is, wordt een andere taal geselecteerd
die wel beschikbaar is. Indien u een taalpakket of LIP hebt aangeschaft,
mag u de aanvullende talen uit het taalpakket of LIP gebruiken. “LIP”
staat voor Language Interface Pack. Taalpakketten en LIP's bieden
ondersteuning voor aanvullende taalversies van de software. De
taalpakketten en LIP's vormen onderdeel van de software en mogen niet
afzonderlijk worden verkocht.
h.  Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of
gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met
betrekking tot het gebruik van de evaluatiesoftware beperken zich tot de
evaluatieperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode
worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in
abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de
evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd.
Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft
plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet
meer werken. U kunt documenten die u met de evaluatiesoftware hebt
gemaakt dan nog wel openen, bekijken en afdrukken.
i.  Abonnementssoftware. Indien u de software op abonnementsbasis in
licentie hebt genomen, beperken uw rechten met betrekking tot het gebruik
van de software zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen of de licentie om
te zetten naar een eeuwigdurende licentie. Als u uw abonnement verlengt,
kunt u de software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde
abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere
meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het
aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de software niet
meer werken. U kunt documenten die u met de software hebt gemaakt, dan
nog steeds openen, bekijken en afdrukken.
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
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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. DE SOFTWARE HERINNERT U ERAAN DAT U DE
SOFTWARE MOET ACTIVEREN TOTDAT U DAT HEBT GEDAAN.
5.  VALIDATIE.
a.  De software zal van tijd tot tijd vragen om het downloaden van
validatiefunctionaliteit van de software. Het validatieproces controleert
of de software is geactiveerd en een juiste licentie heeft. Nadat is
bevestigd dat u beschikt over een juiste licentie, wordt u in staat
gesteld de software of bepaalde functies van de software te gebruiken of
te profiteren van andere voordelen. Zie
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx voor meer informatie.
b.  Tijdens een validatiecontrole zendt de software mogelijk informatie
over de software, het apparaat en de resultaten van de validatiecontrole
naar Microsoft. Deze informatie bevat bijvoorbeeld onder andere de versie
en de productsleutel van de software en het IP-adres van het
gelicentieerde apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw
identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. DOOR DE SOFTWARE
TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Meer
informatie over de validatie en wat er tijdens of na de validatiecontrole
wordt verzonden vindt u op
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c.  Indien uit een validatiecontrole blijkt dat de software een
illegale kopie is, niet naar behoren is gelicentieerd, niet een
authentiek Office-product is, kan dit gevolgen hebben voor de
functionaliteit of de gebruiksbeleving van de software. Bijvoorbeeld:
d.  Microsoft is bijvoorbeeld gerechtigd om
•  een bericht te versturen dat de software niet van een geldige
licentie is voorzien en geen authentiek Office-product is.
Tevens kan het zijn dat u
•  een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de
juiste licentie dient te verkrijgen; of
•  de instructies van Microsoft dient te volgen om toestemming te
krijgen de software te gebruiken en opnieuw te activeren;
of het kan zijn dat u
•  de software of bepaalde functies van de software niet kunt
gebruiken of blijven gebruiken; of
•  bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
e.  U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige
bevoegde bronnen. Zie www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx voor
meer informatie over het verkrijgen van updates van daartoe
geautoriseerde bronnen.
6.  OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op 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 van Office 2010 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
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deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Zie de
privacyverklaring van Office 2010 op
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1043 voor
meer informatie. 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.
•  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 hulp. 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.
•  SharePoint Workspace. Als Microsoft SharePoint Workspace
(“SharePoint Workspace”) in de software is opgenomen, kunt u met
SharePoint Workspace via internet rechtstreeks met anderen communiceren.
Als u niet rechtstreeks via internet met een contactpersoon kunt
communiceren en uw beheerder gebruikmaakt van de openbare
serverinfrastructuur van Microsoft, wordt uw correspondentie gecodeerd en
verzonden via Microsoft-servers voor bezorging op een later tijdstip. Als
de beheerder gebruikmaakt van de openbare serverinfrastructuur van
Microsoft, kunt u deze service niet uitschakelen.
SharePoint Workspace geeft bepaalde gegevens met betrekking tot uw
SharePoint Workspace-account en apparaat door aan uw goedgekeurde
contactpersonen. Wanneer u bijvoorbeeld:
•  een contactpersoon toevoegt aan uw lijst met contactpersonen,
•  uw gebruikersaccount importeert op een nieuw apparaat,
•  de informatie in uw “identity contact” bijwerkt, of
•  een SharePoint Workspace-uitnodiging verzendt door middel van een
URL met verwijzing naar het uitnodigingsbestand,
wordt mogelijk informatie over u en uw apparaten verzonden naar uw
contactpersonen. Als u Groove configureert voor het gebruik van
Microsoft-servers, verzamelen deze servers gegevens over uw computers en
gebruikersaccounts.
b.  Automatische Updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo
nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op
de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden
deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw
gelicentieerde apparaat.
c.  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.
d.  Misbruik van op 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.
7.  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 functionaliteit van de editie van de
software waarvoor u een licentie hebt verkregen. 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 op een onwettige manier te gebruiken;
•  de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of
•  de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het
verzorgen van een hostfunctie voor software.
8.  RESERVEKOPIE.
a.  Media. Als u de software hebt verkregen op een disc of ander medium,
mag u één back-upkopie 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.
c.  Click–to-Run. Als u de software online hebt verkregen en gedownload
met Click-to-Run-technologie, kunt u geen kopie van de software maken op
een disc of ander medium. In plaats daarvan mag u de software nogmaals
online downloaden, maar uitsluitend om de software opnieuw te installeren
op het gelicentieerde apparaat.
9.  DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot het
gelicentieerde of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en
gebruiken voor interne referentiedoeleinden.
10.  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.
11.  ONDERWIJSEDITIE (ACADEMIC EDITION). Als de software is voorzien van
de aanduiding 'Academic Edition' of 'AE', 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.
12.  SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIK EN VOOR STUDENTEN. In het geval van
software die is aangeduid als voor 'Thuisgebruik en Studenten' 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.
13.  MILITARY APPRECIATION-SOFTWARE. Als de software is voorzien van de
aanduiding 'Military Appreciation Edition' mag u deze alleen gebruiken
als u een 'Bevoegde Militaire Gebruiker' bent. Om te worden beschouwd als
een Bevoegde Militaire Gebruiker in de Verenigde Staten moet u officieel
zijn verbonden aan de Armed Services Exchanges in overeenstemming met
toepasselijke Federale statuten en voorschriften. De software is niet
gelicentieerd voor gebruik in commerciële, non-profit of winstgevende
activiteiten. Als de software is aangeduid als 'Militaire Appreciation
Edition' mag u de software uitsluitend overdragen in overeenstemming met
de beleidsregels en voorschriften van de Military Exchange.
14.  SOFTWARE VOOR DE CANADESE STRIJDKRACHTEN. Als de software is
voorzien van de aanduiding 'Canadian Forces Edition' mag u deze alleen
gebruiken als u een 'CANEX Authorized Patron' bent. De volgende personen
worden beschouwd als CANEX Authorized Patron:
•  Actief lid van de Canadian Forces (CF) of hun partner;
•  Lid van de Canadian Forces Reserve Force;
•  Gepensioneerd lid van de Canadian Forces member of civiele
medewerker van het Department of National Defense (DND) dat een DND-
pensioen ontvangt;
•  Permanent full-time of part-time Non-Public Fund (NPF) of DND-
medewerker en/of hun partner;
•  CANEX Concessionaire (alleen hoofdpersoon);
•  Bevoegde buitenlandse militaire medewerker;
•  Gepensioneerde NPF-medewerker die een NPF-pensioen ontvangt;
•  Full-time medewerker van Alternative Service Delivery-contractanten;
•  Weduwe van CF-medewerker die een uitkering ontvangt in het kader
van de Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution
Act, of de Pension Act of de War Veterans Allowance Act;
•  Lid van het Canadian Corps of Commissionaires, woonachtig of
werkzaam op een basis; of
•  Lid van de Royal Canadian Mounted Police.
De software is niet gelicentieerd voor gebruik in commerciële, non-profit
of winstgevende activiteiten. Als de software is aangeduid als 'Canadian
Forces Edition' mag u de software uitsluitend overdragen in
overeenstemming met de beleidsregels en voorschriften van de Canex-winkel.
15.  SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIKPROGRAMMA. Als de software is voorzien
van de aanduiding 'Thuisgebruikprogramma', mag u deze alleen gebruiken
als u een 'Thuisgebruikprogrammagebruiker' bent. U bent een
Thuisgebruikprogrammagebruiker als u aan de volgende twee voorwaarden
voldoet:
•  u bent medewerker van een organisatie die een Microsoft Volume
License-overeenkomst met Software Assurance heeft, en
•  u bent de gebruiker van een gelicentieerd exemplaar van de software,
of een product waarin de software is opgenomen, met actieve Software
Assurance.
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16.  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
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 voor meer informatie over
geografische beperkingen.
17.  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 software die u gebruikt voorafgaande aan de upgrade
of omzetting niet meer gebruiken.
18.  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.
19.  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.
20.  OVERDRAGEN AAN DERDEN. De eerste gebruiker van de software mag de
software en deze overeenkomst eenmalig rechtstreeks overdragen aan een
derde partij door het authentieke licentiebewijs over te dragen aan een
derde partij. De eerste gebruiker moet eerst de software afzonderlijk
verwijderen van het apparaat alvorens de software los van het
gelicentieerde apparaat wordt overgedragen. De eerste gebruiker mag geen
kopieën van de software behouden. 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. Als de software een
upgrade is, moeten ook alle eerdere versies van de software deel uitmaken
van de overdracht.
21.  EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving
van toepassing. U moet zich houden aan alle nationale en internationale
exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze
wetten zijn tevens beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en
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eindgebruik inbegrepen. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer
informatie.
22.  ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt productondersteuning voor
de software zoals wordt beschreven op
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
23.  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.
24.  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.
25.  JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke
rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in
uw rechtsgebied. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten
met betrekking tot degene van wie u de software hebt verkregen. Deze
overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw
rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.
26.  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.
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*************************************************************************
*********
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 EEN JAAR NADAT
DE SOFTWARE 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 KRACHTENS 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
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•  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
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.

2. OEM LICENTIEBEPALINGEN
Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en
•  de fabrikant van apparatuur die de software bij het apparaat levert,
of
•  de installateur van de software die de software voor het apparaat
distribueert.
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). Op
papier afgedrukte licentievoorwaarden die mogelijk bij de software worden
geleverd, vervangen eventuele op het scherm weergegeven
licentievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op
•  updates,
•  supplementen,
•  op internet gebaseerde diensten, en
•  ondersteuningsservices
voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden zijn
meegeleverd. In dat geval zijn die andere voorwaarden van toepassing.
Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, zijn deze
voorwaarden van toepassing, met dien verstande dat niet de fabrikant of
installateur, maar Microsoft de licentiegever is.
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. U MOET IN DAT GEVAL CONTACT OPNEMEN MET DE FABRIKANT OF
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INSTALLATEUR OM TE VRAGEN NAAR DE REGELS MET BETREKKING TOT RETOURZENDING
MET ALS DOEL RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.
ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN, GELDT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
BOVENDIEN ALS UW TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN BEPAALDE
COMPUTERGEGEVENS TIJDENS DE ACTIVERING EN VALIDATIE, EN VOOR OP 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 waarbij de software is geleverd. 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.
d.  Alternatieve versies. De software kan meerdere versies bevatten,
zoals een 32-bits en een 64-bits versie. U mag slechts één versie
tegelijkertijd gebruiken. Indien de fabrikant of installateur u meerdere
taalversies biedt, mag u slechts één taalversie tegelijk gebruiken.
3.  AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.
a.  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 nodig.
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
•  deze tijdelijk downloaden naar een printer of ander uitvoerapparaat
om inhoud af te drukken.
c.  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.
d.  Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën. In plaats van de
software direct op een apparaat te gebruiken waarvoor u een licentie hebt,
mag u de software installeren en gebruiken op slechts één virtueel (of
anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem op het apparaat waarvoor u een
licentie hebt.
e.  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.
f.  Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft
Visual Studio Tools for Applications 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. Deze licentiebepalingen gelden
voor uw gebruik van de tools.
g.  Selectie van de taalversie. Als de computerfabrikant u een
eenmalige keuze biedt tussen taalversies, mag u uitsluitend de taalversie
gebruiken die u selecteert. Indien u geen taalkeuze wordt geboden, zal
standaard de taalversie van het besturingssysteem worden geselecteerd.
Als de taal van het besturingssysteem niet beschikbaar is, wordt een
andere taal geselecteerd die wel beschikbaar is. Als de computerfabrikant
u een taalpakket of LIP aanbiedt, mag u de aanvullende talen uit het
taalpakket of LIP gebruiken. “LIP” staat voor Language Interface Pack.
Taalpakketten en LIP's bieden ondersteuning voor aanvullende taalversies
van de software. De taalpakketten en LIP's vormen onderdeel van de
software en mogen niet afzonderlijk worden verkocht.
h.  Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of
gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met
betrekking tot het gebruik van de evaluatiesoftware beperken zich tot de
evaluatieperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode
worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in
abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de
evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd.
Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft
plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet
meer werken. U kunt documenten die u met de evaluatiesoftware hebt
gemaakt dan nog wel openen, bekijken en afdrukken.
i.  Abonnementssoftware. Indien u de software op abonnementsbasis in
licentie hebt genomen, beperken uw rechten met betrekking tot het gebruik
van de software zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen of de licentie om
te zetten naar een eeuwigdurende licentie. Als u uw abonnement verlengt,
kunt u de software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde
abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere
meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het
aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de software niet
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meer werken. U kunt documenten die u met de software hebt gemaakt, dan
nog steeds openen, bekijken en afdrukken.
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. DE SOFTWARE HERINNERT U ERAAN DAT U DE
SOFTWARE MOET ACTIVEREN TOTDAT U DAT HEBT GEDAAN.
5.  VALIDATIE.
a.  De software zal van tijd tot tijd vragen om het downloaden van
validatiefunctionaliteit van de software. Het validatieproces controleert
of de software is geactiveerd en een juiste licentie heeft. Nadat is
bevestigd dat u beschikt over een juiste licentie, wordt u in staat
gesteld de software of bepaalde functies van de software te gebruiken of
te profiteren van andere voordelen. Zie
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx voor meer informatie.
b.  Tijdens een validatiecontrole zendt de software mogelijk informatie
over de software, het apparaat en de resultaten van de validatiecontrole
naar Microsoft. Deze informatie bevat bijvoorbeeld onder andere de versie
en de productsleutel van de software en het IP-adres van het
gelicentieerde apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw
identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. DOOR DE SOFTWARE
TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Meer
informatie over de validatie en wat er tijdens of na de validatiecontrole
wordt verzonden vindt u op
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c.  Indien uit een validatiecontrole blijkt dat de software een
illegale kopie is, niet naar behoren is gelicentieerd, niet een
authentiek Office-product is, kan dit gevolgen hebben voor de
functionaliteit of de gebruiksbeleving van de software. Bijvoorbeeld:
Microsoft is bijvoorbeeld gerechtigd om
•  een bericht te versturen dat de software niet van een geldige
licentie is voorzien en geen authentiek Office-product is.
Tevens kan het zijn dat u
•  een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de
juiste licentie dient te verkrijgen; of
•  de instructies van Microsoft dient te volgen om toestemming te
krijgen de software te gebruiken en opnieuw te activeren;
of het kan zijn dat u
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•  de software of bepaalde functies van de software niet kunt
gebruiken of blijven gebruiken; of
•  bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
d.  U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige
bevoegde bronnen. Zie www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx voor
meer informatie over het verkrijgen van updates van daartoe
geautoriseerde bronnen.
6.  OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op 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 van Office 2010 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. Zie de
privacyverklaring van Office 2010 op
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1043 voor
meer informatie. 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.
•  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 hulp. 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.
•  SharePoint Workspace. Als Microsoft SharePoint Workspace
(“SharePoint Workspace”) in de software is opgenomen, kunt u met
SharePoint Workspace via internet rechtstreeks met anderen communiceren.
Als u niet rechtstreeks via internet met een contactpersoon kunt
communiceren en uw beheerder gebruikmaakt van de openbare
serverinfrastructuur van Microsoft, wordt uw correspondentie gecodeerd en
verzonden via Microsoft-servers voor bezorging op een later tijdstip. Als
de beheerder gebruikmaakt van de openbare serverinfrastructuur van
Microsoft, kunt u deze service niet uitschakelen.
SharePoint Workspace geeft bepaalde gegevens met betrekking tot uw
SharePoint Workspace-account en apparaat door aan uw goedgekeurde
contactpersonen. Wanneer u bijvoorbeeld:
•  een contactpersoon toevoegt aan uw lijst met contactpersonen,
•  uw gebruikersaccount importeert op een nieuw apparaat,
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•  de informatie in uw “identity contact” bijwerkt, of
•  een SharePoint Workspace-uitnodiging verzendt door middel van een
URL met verwijzing naar het uitnodigingsbestand,
wordt mogelijk informatie over u en uw apparaten verzonden naar uw
contactpersonen. Als u Groove configureert voor het gebruik van
Microsoft-servers, verzamelen deze servers gegevens over uw computers en
gebruikersaccounts.
b.  Automatische updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo
nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op
de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden
deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw
gelicentieerde apparaat.
c.  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.
d.  Misbruik van op 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.
7.  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 functionaliteit van de editie van de
software waarvoor u een licentie hebt verkregen. De fabrikant of
installateur en Microsoft behouden 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. 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;
•  componenten van de software te gebruiken om toepassingen uit te
voeren die niet door de software worden uitgevoerd;
•  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 op een onwettige manier te gebruiken;
•  de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of
•  de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het
verzorgen van een hostfunctie voor software.
8.  RESERVEKOPIE. U mag één reservekopie maken van het softwaremedium.
U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren op het
gelicentieerde apparaat.
9.  DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of
het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor
interne referentiedoeleinden.



10.  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.
11.  SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIK EN VOOR STUDENTEN. Software die is
aangeduid als software voor 'Thuisgebruik en Studenten' mag u niet
gebruiken voor commerciële, non-profit of winstgevende activiteiten.
12.  GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN. Als op de software staat aangegeven dat
deze in een bepaalde geografische regio dient te worden geactiveerd, dan
is het alleen toegestaan de software in de op de verpakking van de
software of de computer aangegeven geografische regio te activeren.
Wellicht is het niet mogelijk de software te activeren buiten de
betreffende regio. Zie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 voor meer
informatie over geografische beperkingen.
13.  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 software die u gebruikt voorafgaande aan de upgrade
of omzetting niet meer gebruiken.
14.  LICENTIEBEWIJS.
a.  Authentiek licentiebewijs. Als u de software hebt verkregen op een
apparaat of op een schijf dan wel een ander medium, geeft een authentiek
Microsoft Certificaat van Echtheid-label met een authentiek exemplaar van
de software aan dat het de gelicentieerde software betreft. Alleen een
label op het apparaat of op de verpakking van de fabrikant of
installateur is geldig. Een apart ontvangen label is niet geldig. U moet
het label op het apparaat of op de verpakking waarop het is aangebracht
bewaren, zodat u kunt bewijzen dat u een geldige licentie voor de
software hebt. Als meer dan één Certificaat van Echtheid bij uw apparaat
is geleverd, mag u de versies van de software gebruiken die op deze
labels worden vermeld.
b.  Zie www.howtotell.com voor meer informatie over hoe u authentieke
Microsoft-software kunt herkennen.
15.  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.
16.  EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving
van toepassing. U moet zich houden aan alle nationale en internationale
exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze
wetten zijn tevens beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en
eindgebruik inbegrepen. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer
informatie.
17.  ONDERSTEUNINGSSERVICES. Als u meer informatie wenst over
mogelijkheden voor productondersteuning met betrekking tot de software in
het algemeen, neemt u contact op met de fabrikant of installateur. Geef
hierbij het ondersteuningsnummer op dat bij de software is geleverd. Voor
updates en aanvullingen die rechtstreeks van Microsoft zijn verkregen,
biedt Microsoft ondersteuning zoals beschreven op
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Als u software
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gebruikt waarvoor u niet over de benodigde licentie beschikt, hebt u geen
recht op het ontvangen van ondersteuningsdiensten.
18.  VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (inclusief de
onderstaande garantie), aanvullende voorwaarden (inclusief eventuele
gedrukte licentiebepalingen die bij de software zijn geleverd en die
sommige van of al deze voorwaarden mogelijk amenderen of vervangen), en
de voorwaarden voor supplementen, updates, op internet gebaseerde
services en ondersteuningsservices waarvan u gebruik maakt, vormen
tezamen de volledige overeenkomst voor de software en de
ondersteuningsservices.
19.  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.
20.  JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke
rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in
uw rechtsgebied. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten
met betrekking tot degene van wie u de software hebt verkregen. Deze
overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw
rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.
21.  BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. AFGEZIEN VAN EEN
EVENTUELE RESTITUTIE DOOR DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR KUNT U GEEN 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
•  de fabrikant, installateur 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 en in het bezit bent
van een geldige licentie voor de software, 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. INDIEN U GEDURENDE
DEZE 90 DAGEN SUPPLEMENTEN, UPDATES OF VERVANGENDE SOFTWARE ONTVANGT, IS
HIERVOOR DE GARANTIE VAN TOEPASSING GEDURENDE DE RESTERENDE DUUR VAN DE
GARANTIE, MET EEN MINIMUM VAN 30 DAGEN. Als u 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 gedragingen (of nalatigheden),
gedragingen van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de
verantwoordelijkheid van de fabrikant dan wel installateur of van
Microsoft vallen.
D.  VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN
DE GARANTIEBEPALINGEN. DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR (i) REPAREERT
OF VERVANGT DE SOFTWARE KOSTELOOS OF (ii) ACCEPTEERT DAT HET PRODUCT
WORDT GERETOURNEERD TEGEN RESTITUTIE VAN HET EVENTUEEL VOOR HET PRODUCT
BETAALDE BEDRAG; DIT TER KEUZE VAN DE FABRIKANT OF INSTALLATEUR. DE
FABRIKANT OF INSTALLATEUR KAN TEVENS SUPPLEMENTEN, UPDATES EN
VERVANGINGSSOFTWARE REPAREREN OF VERVANGEN OF RESTITUTIE VERLENEN VAN HET
EVENTUEEL VOOR DE PRODUCTEN BETAALDE BEDRAG. U KUNT BIJ DE FABRIKANT OF
INSTALLATEUR INFORMEREN NAAR DE GEHANTEERDE REGELS. 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 KRACHTENS UW LOKALE RECHT, WAARIN
DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN.
F.  GARANTIEPROCEDURES. Neem contact op met de fabrikant of
installateur als u wilt weten hoe u een garantiebewijs voor de software
kunt verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient u zich
te houden aan de regels van de fabrikant of installateur met betrekking
tot retourzending.
G.  GEEN ANDERE GARANTIES. DE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE DIRECTE
GARANTIE VAN DE FABRIKANT DAN WEL INSTALLATEUR OF VAN MICROSOFT.
DE FABRIKANT DAN WEL INSTALLATEUR EN MICROSOFT WIJZEN ALLE ANDERE
GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND
VAN UW LOKALE RECHT, WIJZEN DE FABRIKANT DAN WEL INSTALLATEUR
EN 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.

3. PKC-VOORWAARDEN
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 zijn van
toepassing op software die (i) in eerste instantie was voorgeïnstalleerd
op uw apparaat en (ii) wordt vermeld op de PRODUCT KEY CARD (een kaart
met een productcode) die u hebt aangeschaft om de evaluatierechten om te
zetten in eeuwigdurende rechten. 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.
INDIEN U DE LICENTIEVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, MAG U DE SOFTWARE NIET
GEBRUIKEN. RETOURNEER IN PLAATS DAARVAN DE KAART MET DE PRODUCTCODE NAAR
DE PLAATS VAN AANKOOP VOOR RESTITUTIE OF EEN TEGOED. 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 HIERONDER WORDT BESCHREVEN, GELDT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
BOVENDIEN ALS UW TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN BEPAALDE
COMPUTERGEGEVENS TIJDENS DE ACTIVERING EN VALIDATIE, EN VOOR OP 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.
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d.  Alternatieve versies. De software kan meerdere versies bevatten,
zoals een 32-bits en een 64-bits versie. U mag slechts één versie
tegelijkertijd gebruiken.
3.  AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.
a.  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 nodig.
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.  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.
d.  Gebruik tezamen met virtualiseringtechnologieën. In plaats van de
software direct op een apparaat te gebruiken waarvoor u een licentie hebt,
mag u de software installeren en gebruiken op slechts één virtueel (of
anderszins geëmuleerd) hardwaresysteem op het apparaat waarvoor u een
licentie hebt.
e.  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.
f.  Ontwikkelaarstools. De software kan zijn voorzien van Microsoft
Visual Studio Tools for Applications 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.
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g.  Selectie van de taalversie. Indien u een eenmalige keuze tussen
verschillende taalversies wordt geboden, zonder taalpakket of LIP, mag u
uitsluitend de taalversie gebruiken die u selecteert. Indien u geen
taalkeuze wordt geboden, zal standaard de taalversie van het
besturingssysteem worden geselecteerd. Als de taal van het
besturingssysteem niet beschikbaar is, wordt een andere taal geselecteerd
die wel beschikbaar is. Indien u een taalpakket of LIP hebt verkregen,
geldt geen beperking voor uw gebruik van de verschillende taalversies.
“LIP” staat voor Language Interface Pack. Taalpakketten en LIP's bieden
ondersteuning voor aanvullende taalversies van de software. De
taalpakketten en LIP's vormen onderdeel van de software en mogen niet
afzonderlijk worden verkocht.
h.  Evaluatieperiode en omzetting. De software kan geheel of
gedeeltelijk ter evaluatie in licentie zijn gegeven. Uw rechten met
betrekking tot het gebruik van de evaluatiesoftware beperken zich tot de
evaluatieperiode. De evaluatiesoftware en lengte van de evaluatieperiode
worden tijdens het activeringsproces beschreven. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden uw evaluatierechten om te zetten in
abonnementsrechten of eeuwigdurende rechten. Bij het verstrijken van de
evaluatieperiode worden de omzettingsmogelijkheden aan u voorgelegd.
Indien de evaluatieperiode is verstreken zonder dat omzetting heeft
plaatsgevonden, zullen de meeste functies van de evaluatiesoftware niet
meer werken. U kunt documenten die u met de evaluatiesoftware hebt
gemaakt dan nog wel openen, bekijken en afdrukken.
i.  Abonnementssoftware. Indien u de software op abonnementsbasis in
licentie hebt genomen, beperken uw rechten met betrekking tot het gebruik
van de software zich tot de abonnementsperiode. Het kan zijn dat u de
mogelijkheid wordt geboden het abonnement te verlengen of de licentie om
te zetten naar een eeuwigdurende licentie. Als u uw abonnement verlengt,
kunt u de software blijven gebruiken tot het einde van de verlengde
abonnementsperiode. Zie de softwareactiveringsschermen of andere
meegeleverde materialen voor nadere gegevens over abonnementen. Na het
aflopen van uw abonnement zullen de meeste functies van de software niet
meer werken. U kunt documenten die u met de software hebt gemaakt, dan
nog steeds openen, bekijken en afdrukken.
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
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mogelijk opnieuw te activeren. DE SOFTWARE HERINNERT U ERAAN DAT U DE
SOFTWARE MOET ACTIVEREN TOTDAT U DAT HEBT GEDAAN.
5.  VALIDATIE.
a.  De software zal van tijd tot tijd vragen om het downloaden van
validatiefunctionaliteit van de software. Het validatieproces controleert
of de software is geactiveerd en een juiste licentie heeft. Nadat is
bevestigd dat u beschikt over een juiste licentie, wordt u in staat
gesteld de software of bepaalde functies van de software te gebruiken of
te profiteren van andere voordelen. Zie
www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx voor meer informatie.
b.  Tijdens een validatiecontrole zendt de software mogelijk informatie
over de software, het apparaat en de resultaten van de validatiecontrole
naar Microsoft. Deze informatie bevat bijvoorbeeld onder andere de versie
en de productsleutel van de software en het IP-adres van het
gelicentieerde apparaat. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw
identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. DOOR DE SOFTWARE
TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Meer
informatie over de validatie en wat er tijdens of na de validatiecontrole
wordt verzonden vindt u op
www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.
c.  Indien uit een validatiecontrole blijkt dat de software een
illegale kopie is, niet naar behoren is gelicentieerd, niet een
authentiek Office-product is, kan dit gevolgen hebben voor de
functionaliteit of de gebruiksbeleving van de software. Bijvoorbeeld:
Microsoft is bijvoorbeeld gerechtigd om
•  een bericht te versturen dat de software niet van een geldige
licentie is voorzien en geen authentiek Office-product is.
Tevens kan het zijn dat u
•  een herinnering krijgt dat u een exemplaar van de software met de
juiste licentie dient te verkrijgen; of
•  de instructies van Microsoft dient te volgen om toestemming te
krijgen de software te gebruiken en opnieuw te activeren;
of het kan zijn dat u
•  de software of bepaalde functies van de software niet kunt
gebruiken of blijven gebruiken; of
•  bepaalde updates of upgrades niet van Microsoft kunt verkrijgen.
d.  U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige
bevoegde bronnen. Zie www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx voor
meer informatie over het verkrijgen van updates van daartoe
geautoriseerde bronnen.
6.  OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Microsoft levert op 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 van Office 2010 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. Zie de
privacyverklaring van Office 2010 op
r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1043 voor
meer informatie. 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.
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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.
•  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 hulp. 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.
•  SharePoint Workspace. Als Microsoft SharePoint Workspace
(“SharePoint Workspace”) in de software is opgenomen, kunt u met
SharePoint Workspace via internet rechtstreeks met anderen communiceren.
Als u niet rechtstreeks via internet met een contactpersoon kunt
communiceren en uw beheerder gebruikmaakt van de openbare
serverinfrastructuur van Microsoft, wordt uw correspondentie gecodeerd en
verzonden via Microsoft-servers voor bezorging op een later tijdstip. Als
de beheerder gebruikmaakt van de openbare serverinfrastructuur van
Microsoft, kunt u deze service niet uitschakelen.
SharePoint Workspace geeft bepaalde gegevens met betrekking tot uw
SharePoint Workspace-account en apparaat door aan uw goedgekeurde
contactpersonen. Wanneer u bijvoorbeeld:
•  een contactpersoon toevoegt aan uw lijst met contactpersonen,
•  uw gebruikersaccount importeert op een nieuw apparaat,
•  de informatie in uw “identity contact” bijwerkt, of
•  een SharePoint Workspace-uitnodiging verzendt door middel van een
URL met verwijzing naar het uitnodigingsbestand,
wordt mogelijk informatie over u en uw apparaten verzonden naar uw
contactpersonen. Als u Groove configureert voor het gebruik van
Microsoft-servers, verzamelen deze servers gegevens over uw computers en
gebruikersaccounts.
b.  Automatische Updates. Software met Click-to-Run-technologie kan zo
nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen op
de software. Indien updates of aanvullingen worden aangetroffen, worden
deze mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw
gelicentieerde apparaat.
c.  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.
d.  Misbruik van op 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.
7.  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 functionaliteit van de editie van de
software waarvoor u een licentie hebt verkregen. 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 op een onwettige manier te gebruiken;
•  componenten van de software te gebruiken om toepassingen uit te
voeren die niet door de software worden uitgevoerd;
•  de software te verhuren, in lease te geven, uit te lenen of
•  de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het
verzorgen van een hostfunctie voor software.
8.  RESERVEKOPIE. U kunt een reservekopie van de software bestellen of
downloaden vanaf www.microsoft.com/office/backup/. U mag de reservekopie
van de software niet distribueren. U mag deze alleen gebruiken om de
software opnieuw te installeren op het gelicentieerde apparaat.
9.  DOCUMENTATIE. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of
het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor
interne referentiedoeleinden.
10.  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.
11.  SOFTWARE VOOR THUISGEBRUIK EN VOOR STUDENTEN. Software die is
aangeduid als software voor 'Thuisgebruik en Studenten' mag u niet
gebruiken voor commerciële, non-profit of winstgevende activiteiten.
12.  GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN. Als op de software staat aangegeven dat
deze in een bepaalde geografische regio dient te worden geactiveerd, dan
is het alleen toegestaan de software in de op de verpakking van de
software of de computer aangegeven geografische regio te activeren.
Wellicht is het niet mogelijk de software te activeren buiten de
betreffende regio. Zie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 voor meer
informatie over geografische beperkingen.
13.  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 software die u gebruikt voorafgaande aan de upgrade
of omzetting niet meer gebruiken.
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14.  LICENTIEBEWIJS.
a.  Als u de Product Key Card hebt aangeschaft, geldt het authentieke
Microsoft Certificaat van Echtheid met de bijbehorende authentieke kaart
met productcode en uw aankoopbewijs van een geautoriseerde elektronische
leverancier van authentieke Microsoft-software als licentiebewijs. Het
label is alleen geldig als dit aan de kaart met de productcode is gehecht.
Een apart ontvangen label is niet geldig. Het aankoopbewijs kan worden
gecontroleerd aan de hand van de administratie van de handelaar.
b.  Zie www.howtotell.com voor meer informatie over hoe u authentieke
Microsoft-software kunt herkennen.
15.  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.
16.  EXPORTBEPERKINGEN. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving
van toepassing. U moet zich houden aan alle nationale en internationale
exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Bij deze
wetten zijn tevens beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en
eindgebruik inbegrepen. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer
informatie.
17.  ONDERSTEUNINGSSERVICES. Microsoft biedt productondersteuning voor
de software zoals wordt beschreven op
www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Als u software
gebruikt waarvoor u niet over de benodigde licentie beschikt, hebt u geen
recht op het ontvangen van ondersteuningsdiensten.
18.  VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst (inclusief de
onderstaande garantie), aanvullende voorwaarden (inclusief eventuele
gedrukte licentiebepalingen die bij de software zijn geleverd en die
sommige van of al deze voorwaarden mogelijk amenderen of vervangen), en
de voorwaarden voor supplementen, updates, op internet gebaseerde
services en ondersteuningsservices waarvan u gebruik maakt, vormen
tezamen de volledige overeenkomst voor de software en de
ondersteuningsservices.
19.  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.
20.  JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke
rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in
uw rechtsgebied. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten
met betrekking tot degene van wie u de software hebt verkregen. Deze
overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw
rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.
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21.  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
•  de fabrikant 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 GELDT GEDURENDE EEN JAAR NADAT
DE SOFTWARE 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 KRACHTENS 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
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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