Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst")
Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790
Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017
Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst") zorgvuldig door
voordat u het selectievakje "Ik bevestig dat ik de licentieovereenkomst voor eindgebruikers
heb gelezen en ermee akkoord ga" aankruist, of de firmware en de activeringssleutel
downloadt voor de Embroidery Plus Upgrade voor de B 880 en B 790 (de "Toepassing").
Als u het selectievakje aanvinkt, of de toepassing downloadt en gebruikt, bent u daarmee
gebonden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst betreft een juridische overeenkomst tussen u (als individu of als enkele
entiteit) en BERNINA International AG en regelt uw gebruik van de Toepassing die u
door BERNINA International AG ter beschikking wordt gesteld.
Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dan vinkt u het
selectievakje niet aan en kunt u de Toepassing niet downloaden of gebruiken.
De Toepassing wordt u door BERNINA International AG in licentie gegeven, niet
verkocht, voor gebruik strikt overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.

Licentie
BERNINA International AG verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare,
beperkte licentie om de toepassing te downloaden, installeren en uitsluitend te gebruiken
voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, geheel overeenkomstig de bepalingen
van deze Overeenkomst.

Beperkingen
U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:






het aan een derde partij licentiëren, verkopen, verhuren, leasen, toekennen,
distribueren, overdragen, hosten, uitbesteden, openbaar maken of ter beschikking
stellen van de Toepassing.
het kopiëren of gebruiken van de Toepassing voor een ander doel dan zoals omschreven
onder het kopje 'Licentie' hierboven.
het wijzigen, bewerkingen maken van, demonteren, decoderen, decompileren of reverse
engineeren van enig onderdeel van de Toepassing.
het verwijderen, veranderen of verduisteren van kennisgevingen van eigendomsrechten
(inclusief een auteursrechtelijke mededeling of een handelsmerk) van BERNINA
International AG of hiermee gelieerde bedrijven, zijn partners, leveranciers of de
licentieverleners van de Toepassing.
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Productcode
De bijgesloten Productsleutel kan slechts één keer (1*) samen met uw persoonlijke
gegevens worden ingevoerd.
Na registratie van het product met de “Productsleutel” op onze website ontvangt u een
“Activeringssleutel” waarmee extra borduurfuncties op de B 880 of B 790 beschikbaar
komen.

Als de persoonsgegevens verkeerd zijn ingevoerd, moet u contact opnemen met uw
BERNINA-winkel voor hulp.

Intellectueel eigendom
De Toepassing, inclusief, maar niet beperkt tot: alle auteursrechten, patenten,
handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, is en blijft
alleen en uitsluitend het eigendom van BERNINA International AG.

Uw commentaren
Alle feedback, commentaar, ideeën, verbeteringsvoorstellen of suggesties (gezamenlijk
"Commentaren" genoemd) door u aan BERNINA International AG geleverd ten aanzien van
de Toepassing, blijven alleen en uitsluitend het eigendom van BERNINA International AG.
BERNINA International AG is vrij om deze Commentaren te gebruiken, te kopiëren, aan te
passen, te publiceren of opnieuw te verdelen voor elk gewenst doel en op elke mogelijke
wijze zonder dat u wordt genoemd of hier een compensatie voor krijgt.

Wijzigingen aan de Toepassing
BERNINA International AG behoudt zich het recht voor om de Toepassing of ermee
verbonden dienstverlening met of zonder voorafgaande mededeling te wijzigen, op te
schorten of op te heffen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden
gesteld.

Updates van de Toepassing
BERNINA International AG verstrekt eventueel van tijd tot tijd verbeteringen of
uitbreidingen van de mogelijkheden/functies van de Toepassing, onder andere in de vorm
van patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen (zog. "Updates").
Deze Updates kunnen er mogelijk voor zorgen dat bepaalde eigenschappen en/of functies
van de Toepassing worden gewijzigd of verwijderd. U gaat ermee akkoord dat BERNINA
International AG geen verplichting heeft om (i) Updates te verstrekken, of (ii) specifieke
mogelijkheden en/of functies van de Toepassing ook in de toekomst te blijven verzekeren of
verstrekken.

20170706_eula_epu_880_790_english.docx

2/6

Verder stemt u ermee in dat alle Updates (i) geacht worden integraal deel uit te maken van
de Toepassing, en (ii) onder de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Diensten van Derden
De Toepassing kan eventueel inhoud van derden vertonen, bevatten of beschikbaar maken
(inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere diensten en producten) of links
aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van Derden").
U erkent en bevestigt dat BERNINA International AG niet verantwoordelijk is voor de
Dienstverlening van Derden, ook wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid, stiptheid,
geldigheid, de naleving van het auteursrecht, legitimiteit, eerlijkheid, kwaliteit of enig ander
aspect hiervan. BERNINA International AG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens
u of enig ander persoon of entiteit voor Diensten van Derden.
Diensten van Derden en de links ernaar toe worden uitsluitend voor uw gemak
aangeboden: als u deze opent of gebruikt, doet u dit geheel op eigen risico en
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de betrokken derde partij.

Privacybeleid
BERNINA International AG verzamelt, bewaart, beheert en deelt informatie over u
overeenkomstig zijn Privacybeleid, dat u onderaan in de voettekst van www.bernina.com
vindt. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, bevestigt u dat u bij deze instemt met
de bepalingen en voorwaarden van ons Privacybeleid.

Duur en beëindiging
Deze Overeenkomst blijft geldig totdat deze door u of door BERNINA International AG
wordt beëindigd.
BERNINA International AG kan deze Overeenkomst met of zonder voorafgaande
kennisgeving naar eigen inzicht, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook
opschorten of beëindigen.
Deze Overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving van BERNINA
International AG als u zich niet aan een bepaling van deze Overeenkomst houdt. U kunt deze
Overeenkomst ook beëindigen door de Toepassing en alle kopieën ervan van uw mobiele
apparaat of uw computer te verwijderen.
Bij beëindiging van deze Overeenkomst wordt u geacht elk gebruik van de Toepassing te
staken en alle kopieën van de Toepassing te verwijderen van uw mobiele apparaat of van
uw computer.
De beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geenszins enige rechten of
rechtsmiddelen die BERNINA International AG voor de rechter of op grond van redelijkheid
heeft, indien u uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet
nakomt (gedurende de duur van deze Overeenkomst).
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Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord om BERNINA International AG en zijn moedermaatschappijen,
dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, medewerkers,
vertegenwoordigers, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te
stellen en te vrijwaren van vorderingen of eisen, inclusief redelijke advocaatkosten, door of
ten gevolge van uw: (a) gebruik van de Toepassing; (b) schending van deze Overeenkomst
of van enige wet of regelgeving; of (c) schending van de rechten van een derde partij.

Geen garanties
De Toepassing wordt u "AS IS" (zoals hij is) geleverd en "AS AVAILABLE" (zoals
beschikbaar) en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover
wettelijk mogelijk wijst BERNINA International AG, zowel voor zichzelf als voor hiermee
gelieerde ondernemingen en de betrokken licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk
alle impliciete, expliciete, wettelijke en overige garanties met betrekking tot de Toepassing
af, inclusief alle impliciete garanties voor de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die mogelijk ontstaan in de loop van de
verkoop, de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het
voorgaande biedt BERNINA International AG geen garantie of actie en beweert het
geenszins dat de Toepassing aan uw eisen zal voldoen, dat u er gewenste resultaten mee
behaalt, dat deze compatibel is en samenwerkt met welke andere software, toepassingen,
systemen of diensten dan ook, zonder onderbreking blijft werken, aan prestatie- of
betrouwbaarheidsnormen voldoet of vrij van fouten is of dat fouten of
defecten gecorrigeerd kunnen of zullen worden.
Zonder beperking van het voorgaande beweert of garandeert noch BERNINA International
AG noch enige andere leverancier van BERNINA International AG geenszins expliciet of
impliciet: (i) de werking of beschikbaarheid van de Toepassing, of van de meegeleverde
informatie, inhoud en materialen of producten; (ii) de ononderbroken werking van de
Toepassing of dat deze vrij is van fouten; (iii) de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
geldigheid van enige informatie of inhoud die via de Toepassing wordt geleverd; of (iv) dat
de Toepassing, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of voor BERNINA International AG
worden verzonden vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware,
tijdbommen of andere schadelijke onderdelen.
In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van impliciete garanties, of het
beperken van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan,
waardoor bepaalde van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen niet op u van
toepassing zijn.

Aansprakelijkheidsbeperking
Ongeacht de door u mogelijk opgelopen schade, is de volledige aansprakelijkheid van
BERNINA International AG en al zijn leveranciers krachtens de bepalingen van deze
Overeenkomst en uw enige rechtsmiddel voor al het voorgaande, beperkt tot het bedrag dat
u daadwerkelijk voor de Toepassing betaald heeft.
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Voor zover wettelijk mogelijk, zijn BERNINA International AG of zijn leveranciers in geen
geval aansprakelijk voor welke bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook
(inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstverlies, door gegevensverlies of van
andere informatie, door bedrijfsonderbreking, door persoonlijk letsel, door verlies aan
privacy ontstaan op grond van of in verband met de onmogelijkheid om de Toepassing te
gebuiken of software en/of hardware van derden die samen met de Toepassing wordt
gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst is
opgetreden), zelfs als BERNINA International AG of een van zijn leveranciers op het
mogelijk optreden van dergelijke schade is gewezen en zelfs als de remedie niet aan zijn
hoofddoel voldoet.
In sommige staten/rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid
voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, hierdoor geldt de hiervoor genoemde
beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u.

Salvatorische bepaling
Mocht een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar of ongeldig blijken te zijn, dan
wordt deze bepaling gewijzigd en zodanig geïnterpreteerd dat de bedoeling van deze
bepaling alsnog zo goed mogelijk wordt gehandhaafd binnen de mogelijkheden die de wet
biedt, en blijven de overige bepalingen volledig geldig en van toepassing.

Verklaring van afstand
Behalve voorzover bepaald in deze Overeenkomst, heeft het niet-uitoefenen van een recht
of het niet-opeisen van het nakomen van een verplichting binnen deze Overeenkomst geen
gevolgen voor de mogelijkheid van een partij om dit recht later alsnog uit te oefenen of het
nakomen van de verplichting alsnog te eisen, noch zal het niet-vervolgen van één
overtreding betekenen dat volgende overtredingen ook niet worden vervolgd.

Wijzigingen van deze Overeenkomst
BERNINA International AG behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op enig
moment naar eigen inzicht te wijzigen of te vervangen. Als er een substantiële revisie op
handen is, dan geven we dit tenminste 15 dagen voordat nieuwe bepalingen van kracht
worden aan. Of het om een substantiële revisie gaat, bepalen wij.
Als u onze Toepassing blijft oproepen of gebruiken nadat een revisie van kracht is
geworden, stemt u in met de gewijzigde bepalingen. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe
bepalingen, kunt u de Toepassing niet meer gebruiken.

Toepasselijk recht
De Zwitserse wetgeving is met uitzondering van de richtlijn conflictregels van toepassing op
deze Overeenkomst en uw gebruik van de Toepassing. Uw gebruik van de Toepassing kan
ook nog onder plaatselijke, federale, nationale of internationale wetten vallen.
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Contactinformatie
Neem alstublieft contact met ons op als u vragen heeft over deze Overeenkomst.

Volledige Overeenkomst
Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen u en BERNINA International
AG wat betreft uw gebruik van de Toepassing en vervangt alle eerdere en gelijktijdige
geschreven of mondelinge overeenkomsten tussen u en BERNINA International AG.
Mogelijk gelden er aanvullende bepalingen en voorwaarden voor u, als u andere diensten
van BERNINA International AG afneemt of aanschaft. Hiervan zal BERNINA International AG
u op het moment van gebruik of aanschaf voorzien.
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