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Gebruiksrechtovereenkomst 

 

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT. 

 

 

1. LICENTIE 

 

Als u de software van "Plug-in voor paspoortfoto's" installeert en gebruikt, stemt u ermee in dat deze 

gebruiksrechtovereenkomst wettelijk bindend is en een geldig contract inhoudt waaraan u zich dient 

te houden. U gaat akkoord met naleving van de intellectuele eigendomswetten en alle voorwaarden 

uit deze overeenkomst. 

 

Tenzij u een andere licentieovereenkomst hebt die is ondertekend door Vitalij Schäfer, geeft uw 

gebruik van "Plug-in voor paspoortfoto's" aan dat u deze licentieovereenkomst en de garantie 

aanvaardt. 

 

Onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst kent Vitalij Schäfer u een beperkte, niet-

exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor het gebruik van "Plug-in voor paspoortfoto's" zonder 

het recht op sublicenties in overeenstemming met deze overeenkomst en alle andere schriftelijke 

overeenkomsten met Vitalij Schäfer. Vitalij Schäfer draagt de eigendomsrechten van "Plug-in voor 

paspoortfoto's" niet op u over: de aan u toegekende licentie is geen verkoop. Deze overeenkomst is 

een bindende wettelijke overeenkomst tussen Vitalij Schäfer en de kopers of gebruikers van "Plug-in 

voor paspoortfoto's". 

 

 

2. GEBRUIKERSOVEREENKOMST 

 

2.1 Gebruik 

 

Uw licentie voor het gebruik van "Plug-in voor paspoortfoto's" is beperkt tot het aantal licenties dat u 

hebt gekocht. Anderen mogen uw licentie niet gebruiken. 

 

 



2.2 Beperkingen op gebruik 

 

U dient gebruik te maken van "Plug-in voor paspoortfoto's" in overeenstemming met alle 

toepasselijke wetgeving en niet voor onrechtmatige doelen. Elk gelicentieerd exemplaar van "Plug-in 

voor paspoortfoto's" kan worden gebruikt voor een enkele computer van één gebruiker. Als u "Plug-

in voor paspoortfoto's" gebruikt op een platform, server of netwerk voor meerdere gebruikers, moet 

elke individuele gebruiker van "Plug-in voor paspoortfoto's" een eigen licentie hebben. 

 

Het toekennen, sublicentiëren, netwerken, verkopen of verdelen van exemplaren van "Plug-in voor 

paspoortfoto's" is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalij Schäfer. 

Als iemand anders dan u gebruikmaakt van "Plug-in voor paspoortfoto's" geregistreerd in uw naam, 

ongeacht of dit op hetzelfde tijdstip of een ander tijdstip gebeurt, houdt dit een schending in van 

deze overeenkomst waarvoor u verantwoordelijk bent. 

 

 

2.3 Beperking op copyright 

 

Deze software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en ander beschermde 

inhoud. Het is u niet toegestaan "Plug-in voor paspoortfoto's" aan te passen, aan reverse-engineering 

te onderwerpen, te demonteren of te decompileren, of hiertoe een poging te ondernemen. 

Bovendien mag u geen afgeleide werken maken of andere werken die deels of volledig zijn 

gebaseerd op of die zijn afgeleid van "Plug-in voor paspoortfoto's". 

Auteursrechtelijke wetgeving en internationale copyrightvoorwaarden beschermen alle onderdelen 

van "Plug-in voor paspoortfoto's", producten en services. Geen enkel(e) programma, code, 

onderdeel, afbeelding, geluidsfragment of tekst mag worden gekopieerd of gebruikt op enigerlei 

wijze door de gebruiker, behalve zoals bedoeld binnen de voorwaarden van het programma voor een 

enkele gebruiker. Alle niet uitdrukkelijk hier toegewezen rechten zijn gereserveerd voor Vitalij 

Schäfer. 

 

 

2.4 Beperking van aansprakelijkheid 

 

U vrijwaart, houdt schadeloos en verdedigt Vitalij Schäfer, zijn werknemers, vertegenwoordigers en 

leveranciers van enige en alle claims, processen, eisen en kosten die voortvloeien uit of die op 

enigerlei in verband staan met uw gebruik van de software van Vitalij Schäfer. 

 

In geen enkel geval (waaronder, zonder beperkingen, in het geval van nalatigheid) zal Vitalij Schäfer, 

zijn werknemers, vertegenwoordigers of distributeurs aansprakelijk zijn voor enigerlei gevolg-, 

incidentele, indirecte, speciale of strafrechtelijke schade (waaronder, zonder beperkingen, schade als 



gevolg van verlies van winst, verlies van gebruik, zakelijke onderbrekingen, verlies van informatie of 

gegevens, of financieel verlies) in verband met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, "Plug-in voor 

paspoortfoto's" of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van "Plug-in voor paspoortfoto's", of de 

inrichting, prestaties of het gebruik van enige andere zaken hieromtrent, ongeacht of dit is gebaseerd 

op contract, een onrechtmatige daad of een andere theorie, waaronder nalatigheid. 

 

De gehele aansprakelijkheid van Vitalij Schäfer is zonder beperking beperkt tot het vergoeden van de 

aankoopprijs van de software aan de klant. 

 

 

3. VRIJWARING VAN GARANTIE 

 

DEZE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE BESTANDEN WORDEN VERKOCHT 'AS IS' EN ZONDER 

GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF VERKOOPBAARHEID OF ENIGE ANDERE 

GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD. DEZE VRIJWARING HEEFT EVENEENS 

BETREKKING OP ALLE BESTANDEN GEGENEREERD EN BEWERKT DOOR "PLUG-IN VOOR 

PASPOORTFOTO'S". 

 

 

4. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS 

 

U gaat ermee akkoord dat Vitalij Schäfer informatie mag verzamelen en gebruiken die is verzameld 

als onderdeel van de supportservices voor het product die aan u zijn verstrekt in relatie tot "Plug-in 

voor paspoortfoto's", indien van toepassing. Vitalij Schäfer kan deze informatie ook gebruiken om u 

meldingen te sturen die mogelijk relevant en interessant voor u zijn. 

 


