
Aanvullende voorwaarden voor bedrijven 
 
Gepubliceerd op 16 maart 2020. Van kracht met ingang van 16 april 2020.  Vervangt alle eerdere versies. 

 

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn alleen op u van toepassing als u een Bedrijf bent, zoals gedefinieerd in de Algemene 
Voorwaarden. Deze Aanvullende voorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in de Algemene gebruiksvoorwaarden van 
Adobe (“Algemene voorwaarden”) te vinden op www.adobe.com/go/terms. Andere Aanvullende voorwaarden die door 
verwijzing in de Algemene voorwaarden zijn opgenomen, kunnen ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Services en 
Software. Termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene 
voorwaarden. 
 

1. Definities. 

1.1 “Beheerder” betekent een beheerder die de Services en Software voor zakelijke gebruikers binnen uw Bedrijf beheert. 

1.2 “Admin Console” betekent de gebruikersinterface van het programmabeheer dat waarmee Beheerders Services en 
Software van hun Bedrijf kunnen beheren. 

 
2. Beheerder en de Admin Console.  

2.1 De Beheerder beheert de rechten voor alle zakelijke gebruikers. De persoon die de Voorwaarden namens u accepteert, 
wordt als eerste toegewezen als Beheerder. Een Beheerder kan zo nodig andere zakelijke gebruikers toewijzen om 
beheerder te worden. Er moet ten minste één Beheerder worden toegewezen om uw Admin Console te beheren. U 
machtigt alle Beheerders om namens u te handelen en u bent verantwoordelijk voor wat zij doen of laten.  

2.2 Beheerders hebben belangrijke rechten en controle over uw Rechten en de Content en Bedrijfsprofielen van uw 
zakelijke gebruikers. In de Admin Console beheert elke Beheerder Rechten, kan hij Zakelijke gebruikers toevoegen en 
verwijderen, toegang krijgen tot profielen van Zakelijke gebruikers en accountinformatie van Zakelijke gebruikers bekijken. 
Adobe kan persoonlijke gegevens van Beheerders verstrekken aan uw Zakelijke gebruikers. 

2.3 Elke Zakelijke gebruiker die een Beheerder bij de Admin Console opgeeft, kan Software en Services ontvangen, zelfs 
zonder dat deze door de Beheerder een abonnement of licentie is toegewezen. De Admin Console wordt beschouwd als 
onderdeel van de Services en alleen Beheerders hebben toegang tot de Admin Console.  
 

3. Zakelijke gebruikers. U moet ervoor zorgen dat uw Zakelijke gebruikers deze voorwaarden naleven. U bent 

verantwoordelijk voor de acties van uw Zakelijke gebruikers, inclusief betalingen en bestellingen die ze eventueel plaatsen. 

U bent ook verantwoordelijk voor de Content en Bedrijfsprofielen van uw Zakelijke gebruikers. U moet ervoor zorgen dat 

alle Zakelijke gebruikers alle ID’s en wachtwoorden vertrouwelijk houden. Adobe heeft geen controle over en is niet 

verantwoordelijk voor de opslagopties van Content voor Zakelijke gebruikers. 

 

4. Opnieuw toewijzen van een licentie. U mag de licentie van een Zakelijke gebruiker opnieuw toewijzen aan een andere 
Zakelijke gebruiker zonder dat een extra licentie-aankoop vereist is, op voorwaarde dat, behalve als uitdrukkelijk door ons 
toegestaan, opnieuw toegewezen licenties niet opnieuw worden geïmplementeerd in een gedeelde licentie of vergelijkbaar 
implementatiemodel (inclusief, maar niet beperkt tot implementatie van variabele (floating), verhuurde (leasing), 
wissellicenties of licenties voor algemene gebruikers). We verzamelen statistieken over het aantal licenties dat is 
geïmplementeerd en opnieuw is geïmplementeerd voor Zakelijke gebruikers. 
 

5. E-maildomein. Als u een domein moet identificeren voor de werking van de Services, kunnen we verifiëren of u 
eigenaar of beheerder bent van dat domein. Als u geen eigenaar of beheerder bent van het domein dat u opgeeft, zijn wij 
niet verplicht om u de Services te leveren. 
 

6. Ondersteuning. Als u zakelijke Services en Software hebt gekocht via een Adobe-aankoopprogramma, vindt u de 
gegevens voor ondersteuning hier: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html. 

http://www.adobe.com/go/terms
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html


 

7. Gebruiksgegevens van applicaties. Uw Zakelijke gebruikers hebben de mogelijkheid om informatie over hun gebruik 
van onze applicaties met ons te delen. De informatie is gekoppeld aan uw Adobe-account voor Zakelijke gebruikers en biedt 
ons de mogelijkheid Zakelijke gebruikers persoonlijker te benaderen en de kwaliteit en functies van onze producten te 
verbeteren. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid. Daarin wordt ook aangegeven hoe Zakelijke gebruikers hun 
voorkeuren kunnen wijzigen. 
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