Aanvullende voorwaarden voor de service Adobe Fonts
Gepubliceerd op 16 maart 2020. Van kracht met ingang van 16 april 2020. Vervangt alle eerdere versies.
Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de service Adobe Fonts en zijn door verwijzing opgenomen in de
Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe (“Algemene voorwaarden”), te vinden op www.adobe.com/go/terms. (Deze
Aanvullende voorwaarden en de Algemene voorwaarden worden gezamenlijk aangeduid als “Voorwaarden”). Termen met
een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene voorwaarden. Verwijzingen
naar “Service(s)” in deze Aanvullende voorwaarden zijn zoals gedefinieerd in artikel 1.14 (Service(s)).
1.

Definities.

1.1 “Account”: een account (met inbegrip van een Adobe ID en gebruikersprofiel) die u maakt wanneer u zich voor het eerst
registreert bij de Service, met inbegrip van unieke sleutelcodes of identificaties die wij aan u verstrekken of anderszins
gebruiken om u aan uw account te koppelen.
1.2 “Abonnementstype(n) van Adobe”: een gratis of betaald abonnement voor een Adobe-service, waaronder
abonnementen voor Adobe Creative Cloud en Adobe Document Cloud.
1.3 “Computer”: een virtueel of fysiek apparaat voor het opslaan of verwerken van gegevens, zoals servers,
desktopcomputers, laptops, mobiele apparaten, met internet verbonden apparaten en hardwareproducten. Als een apparaat
meer dan één virtuele omgeving omvat (inclusief virtuele machines en virtuele processoren), wordt elke virtuele omgeving
gerekend als een aparte Computer.
1.4 “Desktoplettertype(n)”: de lettertypen of lettertypefamilie die we aan u ter beschikking stellen via de Service en die u
kunt synchroniseren met uw Computer voor gebruik bij het maken van Documenten.
1.5 “Document(en)”: elk openbaar en niet-openbaar elektronisch document dat ingesloten of niet-ingesloten
Desktoplettertypen gebruikt, waaronder voor weergave of voor iedereen die het document bekijkt of opent.
1.6 “Documentatie”: de schriftelijke materialen en bestanden en andere gebruikersdocumentatie ter uitleg, die worden
meegeleverd met de Inhoud onder licentie of zijn gepubliceerd, beschikbaar zijn gemaakt of anderszins zijn verstrekt aan u
door ons, in verband met uw gebruik van de Service.
1.7 “Licentiegever(s)”: de derde partij die de Inhoud onder licentie die wij beschikbaar stellen voor uw gebruik aan ons
verstrekt.
1.8 “Inhoud onder licentie”: de Desktoplettertypen, Marketplace-lettertypen, Web Fonts, Webprojecten, de Service en alle
Updates hiervan.
1.9 “Lettertypen onder licentie”: (A) de lettertypen of lettertypefamilies die wij in licentie aan u verstrekken via de Service
voor uw gebruik, overeenkomstig deze Aanvullende voorwaarden, en (B) de Marketplace-lettertypen.
1.10 “Marketplace-lettertypen”: de lettertypen of lettertypefamilies die u afzonderlijk heeft gekocht via onze Service en
waarvoor een licentie voor gebruik aan u is verstrekt, waarop onze licentievoorwaarden voor eindgebruikers of die van de
Licentiegever van toepassing zijn.
1.11 “Media”: elk Document en elke Website, afzonderlijk of gezamenlijk.
1.12 “Uitgever”: het individu of de entiteit die de inhoud buiten de Inhoud onder licentie bezit of beheert en die op of in
Media verschijnt.
1.13 “Leveranciersplatform”: elke service waarmee klanten of cliënten lettertypen voor websites of andere namens hen
geleverde producten kunnen kiezen (zoals blogplatforms en profielen voor sociale netwerken).
1.14 “Service(s)”: de online service Adobe Fonts, waaronder alle overige services, functies en inhoud die beschikbaar zijn
gemaakt vanuit, op of via de Adobe Fonts-service.

1.15 “Updates”: alle updates, revisies, aanpassingen of toevoegingen die mogelijk op enig moment worden uitgevoerd en
geïmplementeerd of geleverd door ons aan u om de Service bij te werken, uit te breiden of te verbeteren voor zover deze
levering niet onder aparte voorwaarden valt. Wij zijn jegens u op generlei wijze aansprakelijk voor deze wijzigingen.
1.16 “Website(s)”: websites, webpagina's of webpagina-inhoud die u ontwerpt, ontwikkelt of maakt, die worden of wordt
gepubliceerd en waarmee Web Fonts met behulp van de Service worden geïntegreerd, worden geopend en openbaar
worden weergegeven.
1.17 “Web Fonts”: het lettertype of de lettertypefamilies die we aan u ter beschikking stellen via de Service en die u kunt
gebruiken om websites te maken.
1.18 “Webproject(en)”: het softwarepakket dat u met gebruik van de Service hebt gemaakt op basis van uw
voorkeursinstellingen, keuzes voor Lettertypen onder licentie, opmaak, opmaakprofielen en andere softwarecode, samen met
de codes die elk Lettertype onder licentie inpakken en identificeren en die het gebruik van Lettertypen onder licentie in
relatie tot Websites beheren en volgen.
2.

Basisvoorwaarden.

2.1 Adobe-abonnementen. De service omvat (A) een gratis Adobe-abonnement; en (B) een betaald Adobe-abonnement en
dat u toegang geeft tot Lettertypen onder licentie voor gebruik in uw Media. Bepaalde betaalde abonnementen van Adobe
zijn mogelijk inclusief proefperiode.
2.2 Upgraden; Marketplace-lettertypen.
(A) Als u een gratis Adobe-abonnement hebt, aanvaardt u dat bepaalde Lettertypen onder licentie waartoe u toegang hebt,
op enig moment in de toekomst uitsluitend kunnen worden aangeboden in het kader van een betaald Adobe-abonnement.
In dat geval moet u mogelijk upgraden of uw Abonnement wijzigen om toegang te blijven houden tot dergelijke Lettertypen
onder licentie.
(B) Als u van een gratis Adobe-abonnement overstapt naar een betaald Adobe-abonnement eindigt de looptijd van het
gratis Adobe-abonnement op het moment dat u de upgrade uitvoert. De kosten voor het nieuwe betaalde Adobeabonnement worden direct in rekening gebracht op uw creditcard op het moment dat u de upgrade uitvoert.
(C) Als u een downgrade van uw betaalde Adobe-abonnement uitvoert of uw betaalde Adobe-abonnement opzegt, wordt
het automatisch omgezet naar een gratis Adobe-abonnement. U aanvaardt u dat daardoor bepaalde voorzieningen verloren
kunnen gaan of dat de gebruikscapaciteit of gebruikslimieten voor uw Account kunnen afnemen. Wij zijn niet aansprakelijk
voor dergelijk verlies. Als uw betaalde Adobe-abonnement wordt omzet naar een gratis Adobe-abonnement, hebt u nog
steeds toegang tot de Marketplace-lettertypen die u hebt aangeschaft.
3.

Uw rechten en verplichtingen; restricties en beperkingen op uw gebruik van de Inhoud onder licentie.

3.1 Uw gebruik van de Lettertypen onder licentie. Welke Lettertypen onder licentie u kunt gebruiken, is afhankelijk van het
Adobe-abonnement of de Marketplace-lettertypen die u kiest. Bij een gratis Adobe-abonnement zijn mogelijk niet alle
genoemde Services, functionaliteiten en categorieën van Lettertypen onder licentie beschikbaar die in deze Aanvullende
voorwaarden worden beschreven. Als u zich registreert bij, toegang krijgt tot of gebruikmaakt van enig deel van de
Lettertypen onder licentie en overeenkomstig het Adobe-abonnement van uw keuze (en indien van toepassing na betaling
van de kosten voor het Adobe-abonnement), verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar beperkt recht en nietexclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om de Lettertypen onder licentie te openen en te gebruiken voor en in
verband met het ontwerpen en ontwikkelen van Media, volgens de gegeven toestemmingen voor de Lettertypen onder
licentie op de Adobe Fonts-website, en slechts zo lang als u een ononderbroken Adobe-abonnement hebt. De licentie
verleend in dit artikel 3.1 (Uw gebruik van de Lettertypen onder licentie) is onderworpen aan het volgende:
(A) Desktoppublishing.
U mag Desktoplettertypen gebruiken om Documenten te ontwerpen en te ontwikkelen, en u mag kopieën toevoegen aan de
Desktoplettertypen in uw Document om het document af te drukken en te bekijken. Het lettertype moet in subsets worden
ingedeeld om alleen de glyphs op te nemen die nodig zijn voor het weergeven van het werk. In het Document moeten de
ingesloten lettertypegegevens onleesbaar zijn gemaakt of worden beschermd tegen opzettelijke of onopzettelijke detectie of
vormen van misbruik. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of toegestaan.

(B) Publiceren van websites. Als uw Lettertypen onder licentie op websites mogen worden gepubliceerd:
Mag u de Weblettertypen gebruiken om uw Websites te ontwerpen en ontwikkelen en om een Webproject voor dergelijke
doeleinden te maken. Mag u verwijzen naar het Webproject of een koppeling maken naar het Webproject in de code van de
Website. Ander webgebruik is niet toegestaan.
3.2 Gebruik van Webprojecten door het Bedrijf. Als u een Zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord dat Webprojecten
in uw Bedrijfsprofiel worden beheerd door het Bedrijf dat aan dat bedrijfsprofiel is gekoppeld om die Webprojecten naar een
andere Zakelijke gebruiker over te dragen.
3.3 Gebruik van de Inhoud onder licentie door Uitgevers namens wie u websites maakt. Uitgevers namens wie u
Websites maakt, moeten zich rechtstreeks abonneren op de Service voor toegang tot de Inhoud onder licentie. U mag de
Web Fonts of Webprojecten niet hosten voor de Uitgever en u mag de Service niet aan de Uitgever doorverkopen.
3.4 Verplichtingen, restricties en beperkingen en Verboden Gebruik van de Inhoud onder licentie.
(A) Kopieën maken van Documentatie. U mag kopieën maken van de Documentatie, maar niet meer dan het voor u
redelijkerwijs noodzakelijke aantal voor interne referentie in verband met uw gebruik van de Inhoud onder licentie.
(B) Continue toegang tot de Inhoud onder licentie. Voor continue toegang tot de Inhoud onder licentie is mogelijk een
terugkerende internetverbinding nodig om de Inhoud onder licentie te gebruiken of activeren, of om uw toegang tot de
Inhoud onder licentie goed te keuren, te verlengen of te valideren. In sommige gevallen is Inhoud onder licentie die u
gebruikt in het ontwerp van bepaalde Media zichtbaar voor u en voor derden die de Media openen of bekijken zolang u een
ononderbroken Adobe-abonnement hebt (indien van toepassing met inbegrip van betaling van de kosten voor het Adobeabonnement).
(C) Opgenomen opensourceonderdelen. In delen van de Inhoud onder licentie kunnen onderdelen van
opensourcesoftware en opensourcesoftwareprogramma's worden gebruikt of zijn opgenomen. Daarnaast zijn op uw gebruik
van dergelijke Inhoud onder licentie de voorwaarden van elke opensourcelicentie van toepassing die zijn vermeld in de bij de
Inhoud onder licentie gevoegde bestanden met auteursrecht of licentiekennisgevingen.
(D) Behoud van bestaande kennisgevingen. De Inhoud onder licentie kan aan u worden verstrekt met bepaalde
mededelingen met betrekking tot eigendom, inclusief kennisgevingen met betrekking tot patenten, auteursrechten en
handelsmerken. U dient al deze verstrekte mededelingen met betrekking tot eigendom die in of op de Inhoud onder licentie
worden weergegeven, exact over te nemen (en niet te verwijderen of te wijzigen).
(E) Verboden Gebruik van de Inhoud onder licentie. Met uitzondering van bepaalde opensource-elementen die zijn
opgenomen in of verspreid met de Inhoud onder licentie en waarop opensource-licentievoorwaarden van toepassing zijn, is
het volgende nadrukkelijk verboden:
(1) de Inhoud onder licentie hosten op uw eigen server of een andere optie of service voor zelfhosting;
(2) Inhoud onder licentie opnemen, bundelen, insluiten of anderszins distribueren in uw Media, of uw toegang tot het
gebruik van enig onderdeel van de Inhoud onder licentie in sublicentie verstrekken aan anderen, tenzij zoals beschreven in
artikel 3.1 (Uw gebruik van de Lettertypen onder licentie) van deze Aanvullende voorwaarden;
(3) externe uitvoer van de Lettertypen onder licentie toestaan vanuit uw Media of enig deel van de Lettertypen onder
licentie distribueren op zelfstandige basis of op enige wijze die een andere persoon in staat stelt de Lettertypen onder licentie
te gebruiken voor het schrijven van nieuwe inhoud;
(4) functionaliteit toevoegen of anderszins een deel van de Lettertypen onder licentie wijzigen, veranderen, aanpassen,
vertalen, converteren, maken of hiervan afgeleide werken maken of laten maken;
(5) de broncode van een Webproject of Lettertypen onder licentie demonteren, decompileren, aan reverse-engineering
onderwerpen of anderszins proberen te achterhalen, of softwarebeschermingsmechanismen van een Webproject of
Lettertypen onder licentie uitschakelen, omzeilen of anderszins vermijden, behalve voor zover dergelijke beperkingen
nadrukkelijk niet zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waar u zich bevindt. U dient eerst de
informatie op te vragen bij ons, waarna wij naar eigen goeddunken deze informatie aan u kunnen verstrekken of redelijke
voorwaarden kunnen opleggen, inclusief redelijke kosten, inzake uw gebruik van de Software of Lettertypen onder licentie
om ervoor te zorgen dat onze Intellectuele-eigendomsrechten op de Inhoud onder licentie en die van onze Licentiegever
worden beschermd;

(6) enig deel van uw rechten op het gebruik van de Lettertypen onder licentie toewijzen, een zekerheidsbelang hierin of
hierop verlenen of deze rechten anderszins overdragen;
(7) pogingen doen de Lettertypen onder licentie van een Webproject te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen van de
locaties of mappen op uw Computer waar wij dergelijke Lettertypen onder licentie hebben geïnstalleerd, of anderszins
pogingen doen de Lettertypen onder licentie op een andere wijze te openen of te gebruiken anders dan door rechtstreekse
abonnering op de Service met de middelen die wij verstrekken voor dergelijke doeleinden;
(8) de Lettertypen onder licentie kopiëren of distribueren (tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan voor Lettertypen onder
licentie die zijn ingesloten in bepaalde typen Media, volgens artikel 3.1 (A) (Desktoppublishing) van deze Aanvullende
voorwaarden) voor gebruik krachtens een afspraak met een servicebureau, zoals een commerciële drukkerij;
(9) toegang delen tot Desktoplettertypen die zijn gesynchroniseerd naar uw computer;
(10) glyphs, geheel of gedeeltelijk, weergeven, produceren of vastleggen voor distributie of verkoop als lettertype of
typografiesysteem;
(11) Web Fonts of Webprojecten hosten voor uw eigen klanten of klanten, of de Service doorverkopen aan hen; en
(12) de Inhoud deels of geheel onder licentie gebruiken op een Leveranciersplatform zonder een schriftelijke licentie van ons
te hebben verkregen.
(F) Naleving van deze Aanvullende voorwaarden. Wij kunnen binnen een redelijke termijn verzoeken om records die
relevant zijn voor uw naleving van deze Aanvullende voorwaarden en u gaat ermee akkoord dergelijke records binnen
dertig (30) dagen na ontvangst van ons verzoek aan ons te verstrekken.
4.

Overige rechten en verplichtingen.

4.1 Ondersteuning. Er wordt alleen technische ondersteuning geboden aan leden met een betaald Adobe-abonnement. Om
technische ondersteuning te kunnen bieden, moeten wij mogelijk communiceren met u of uw medewerkers en verzoeken
om toegang tot uw systemen of netwerken. Als u hier niet aan meewerkt, kan dat een beperking vormen voor de
ondersteuning die wij u kunnen bieden.
4.2 Beëindiging.
(A) U erkent en stemt ermee in dat wij bepaalde Inhoud onder licentie verkrijgen van Licentiegevers die daar eigenaar van
zijn of rechten hebben om deze in licentie te verstrekken. Uw recht en licentie om deze Inhoud onder licentie te gebruiken en
in Media op te nemen, zijn afhankelijk van de voortdurende uitvoerbaarheid van overeenkomsten tussen ons en onze
Licentiegevers. Als de betreffende overeenkomsten tussen ons en onze Licentiegevers worden beëindigd, kunt u de Inhoud
onder licentie in uw Media blijven gebruiken, tenzij u van ons een kennisgeving van beëindiging ontvangt. We zullen ons
inspannen om u een redelijke termijn vóór beëindiging op de hoogte te stellen van een dergelijke beëindiging.
(B) Wij kunnen naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent de toegang tot uw Account opschorten als we misbruik,
excessief frequente verzoeken aan de Service of ander excessief gebruik van de Service constateren.
(C) Elke poging om de werking van de Inhoud onder licentie op enige manier te belemmeren, kan leiden tot gerechtelijke
stappen en het onderwerp worden van onderzoek en vervolging.
4.3 Restitutie. Er wordt geen restitutie betaald voor het annuleren, downgraden of andere aangebrachte wijzigingen van uw
aankoop van Marketplace-lettertypen.
4.4 Gevolgen van beëindiging of annulering.
(A) Als uw Account door u of door ons wordt beëindigd vanwege schending door u van deze Aanvullende voorwaarden,
kunnen wij uw Account zonder nadere kennisgeving sluiten.
(B) Beëindiging of annulering van uw Account kan leiden tot de directe deactivering of verwijdering van uw Account en het
verlies en de verwijdering van alle inhoud in uw Account, inclusief uw gehele Serviceconfiguratie en alle gegevens van uw
websiteontwerp. Als deze informatie eenmaal is verwijderd, kan deze niet meer worden hersteld of teruggehaald.
4.5 Privacy. Zie voor informatie over Adobe Fonts-privacypraktijken https://www.adobe.com/privacy/policies/adobefonts.html.
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