Aanvullende voorwaarden voor Software
Gepubliceerd op 16 maart 2020 Van kracht met ingang van 16 april 2020 Vervangt alle eerdere versies.
Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Software en zijn door verwijzing opgenomen in de
Algemene gebruiksvoorwaarden van Adobe (“Algemene voorwaarden”) die te vinden zijn 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.
1.

Gebruik van de Software.

1.1. Softwarelicentie op abonneebasis. Maakt de Software deel uit van uw abonnement, dan verlenen we u, mits u zich
aan de Voorwaarden houdt, een niet-exclusieve licentie voor de installatie en het gebruik van de Software: (A) zolang uw
abonnement geldig is; (B) het totale aantal aangeschafte licenties en (C) overeenkomstig de Voorwaarden en de
documentatie bij de Software. Met uw abonnement kunt u de Software op maximaal twee apparaten (of virtuele machines)
tegelijk activeren, maar u mag de Software niet tegelijkertijd op de twee apparaten gebruiken.
1.2. Softwarelicentie op apparaatbasis. Als u een Softwarelicentie hebt aangeschaft op basis van het aantal apparaten of
virtuele machines, geldt het volgende:
(A) Licentie. Mits u zich houdt aan deze Voorwaarden, verlenen we u een niet-exclusieve licentie om de Software te
installeren en te gebruiken (1) tijdens de duur van de licentie; (2) in het licentiebereik en (3) conform de Voorwaarden en
de documentatie bij de Software. Het aantal licentie-installaties mag niet groter zijn dan het totale aantal licenties dat u
voor de Software hebt aangeschaft.
(B) Distributie vanaf een server. Indien uitdrukkelijk toegestaan door Adobe mag u, ter directe ondersteuning van uw
zakelijke winstdoelstelling, uitsluitend om het downloaden en installeren van de Software op computers binnen hetzelfde
Intranet mogelijk te maken, een image van de Software kopiëren door middel van het gebruik van opdrachten, gegevens of
instructies vanaf een computer die is verbonden met hetzelfde Intranet. Het aantal licentie-installaties mag echter niet
groter zijn dan het totale aantal Softwarelicenties dat u hebt aangeschaft. “Intranet” betekent een bedrijfseigen
privécomputernetwerk dat toegankelijk is voor u en uw bevoegde werknemers en opdrachtnemers. Intranet bevat geen
delen van het internet, netwerkcommunicatie open voor leveranciers, verkopers of dienstverleners of
netwerkgemeenschappen open voor het publiek (zoals lidmaatschap of groepen op basis van lidmaatschap, verenigingen
en vergelijkbare organisaties).
1.3. Beperkingen en vereisten.
(A) Aanduidingen van eigendom. U moet ervoor zorgen dat elke toegestane kopie van de Software die u maakt, dezelfde
kennisgevingen met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten bevat als op of in de Software worden
aangegeven.
(B) Beperkingen. Tenzij toegestaan in de Voorwaarden, is het niet toegestaan om:
(1) de Software te hosten of streamen;
(2) derden op afstand toegang te verlenen tot de Software;
(3) technische voorzieningen te omzeilen die bedoeld zijn om toegang tot de Software te beheren;
(4) met de Software producten te ontwikkelen, distribueren of gebruiken die bedoeld zijn om de technologische
maatregelen te omzeilen; of
(5) de Software of uw rechten in de Software te verhuren, leasen, verkopen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of over
te dragen, met de uitzondering dat u wanneer u Creative Cloud voor het onderwijs (geïmplementeerd via

licentieverstrekking aan benoemde gebruiker) of Creative Cloud voor teams aanschaft, overeenkomstig de toepasselijke
documentatie plaatsen mag toewijzen.
1.4. Regionale licentievereisten. Bij aanschaf van een Softwarelicentie mag u de Software niet installeren of
implementeren buiten het land waar u de licenties hebt aangeschaft, tenzij anderszins is toegestaan onder een
volumelicentieprogramma dat u met ons bent aangegaan. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte,
betekent 'land' de Europese Economische Ruimte. We kunnen de hierin verleende licentie beëindigen, uw abonnement
opschorten of toegang tot de Services beperken als we vaststellen dat u de Software of Services in strijd met dit artikel
gebruikt.
1.5. Activering en validatie. In de Software moet u mogelijk bepaalde stappen uitvoeren om de Software te activeren of uw
abonnement te valideren. Wanneer de Software niet wordt geactiveerd of geregistreerd, het abonnement niet wordt
gevalideerd of we vaststellen dat de Software op frauduleuze of ongeautoriseerde wijze wordt gebruikt, kan dit ertoe
leiden dat er minder functionaliteit beschikbaar is, de Software niet werkt of het abonnement wordt beëindigd of
opgeschort. Zie voor informatie over activering: http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Bijgewerkte versies. De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates van Adobe downloaden en installeren. Deze
updates kunnen de vorm hebben van bugfixes, nieuwe functies of nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dergelijke updates
van Adobe te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Software.
2. Voorwaarden voor Specifieke software. Dit artikel is van toepassing op Specifieke software en onderdelen. Als er een
conflict is tussen dit artikel en andere artikelen, is dit artikel van toepassing op de relevante Software en onderdelen.
2.1. Lettertypesoftware. Als de Software lettertypesoftware bevat (behalve lettertypen die beschikbaar zijn via de service
Adobe Fonts, die wordt beheerd door de aanvullende voorwaarden van de service Adobe Fonts:
http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms), is dit artikel 2.1 (Lettertypesoftware) van toepassing.
(A) U mag door u voor een bepaald bestand gebruikte lettertypen naar een commerciële printer of ander servicebureau
verzenden en het servicebureau mag de lettertypen gebruiken om dat bestand te verwerken, mits het servicebureau
beschikt over een geldige licentie voor het gebruik van die specifieke lettertypesoftware.
(B) U mag kopieën van de lettertypesoftware in elektronische documenten insluiten ten behoeve van het afdrukken en
bekijken van de documenten. Onder deze licentie worden geen andere rechten op insluiting geïmpliceerd of toegestaan.
(C) Als uitzondering op het bovenstaande en uitsluitend om de Software te kunnen uitvoeren, zijn de lettertypen vermeld
op http://www.adobe.com/go/restricted_fonts bij de Software inbegrepen. De vermelde lettertypen worden niet in licentie
gegeven onder deze Aanvullende voorwaarden. U mag de vermelde lettertypen niet kopiëren, verplaatsen, activeren of
gebruiken en niet toestaan dat deze met een beheerprogramma voor lettertypen worden gekopieerd, verplaatst,
geactiveerd of gebruikt in of met softwaretoepassingen, programma's of andere bestanden dan de Software.
(D) Sommige lettertypen die samen met de Software door Adobe zijn verstrekt, kunnen opensourcelettertypen zijn. Uw
gebruik van deze opensourcelettertypen valt onder de toepasselijke licentievoorwaarden die beschikbaar zijn op
http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. Render Engine voor After Effects. Als de volledige versie van Adobe After Effects in de Software is inbegrepen, mag u
een onbeperkt aantal kopieën van de Render Engine installeren op computers binnen uw Intranet als ten minste op één
computer binnen het Intranet de volledige versie van de software van Adobe After Effects is geïnstalleerd. De aanduiding
“Render Engine” staat voor een installeerbaar deel van de Software waarmee projecten van After Effects kunnen worden
gegenereerd, maar omvat niet de volledige gebruikersinterface van After Effects.
2.3. Acrobat. Als u software installeert in verband met een aankoop van Acrobat, Document Cloud of bepaalde functies of
services van die producten, is dit artikel 2.3 (Acrobat) van toepassing.
(A) Sleutels. De Software kan activeringstechnologie bevatten waarmee u in PDF-documenten bepaalde functies kunt
activeren via het gebruik van een digitale referentie in de Software (de “Sleutel”). U mag de Sleutel voor geen enkel doel
openen, omzeilen, beheersen, uitschakelen, verwijderen, gebruiken of verspreiden of pogingen hiertoe ondernemen.
(B) Digitale certificaten. Digitale certificaten kunnen worden verstrekt door externe certificeringsinstanties (met inbegrip
van leveranciers van Adobe Certified Document Services en Adobe Approved Trust List) (gezamenlijk

“Certificeringsinstanties”), of kunnen zelf worden ondertekend. U en de certificeringsinstanties zijn verantwoordelijk voor
de aanschaf, het gebruik en vertrouwen van digitale certificaten. U moet volledig zelf besluiten of u een certificaat wel of
niet wilt vertrouwen. Tenzij een certificeringsinstantie u een afzonderlijke, schriftelijke garantie heeft verstrekt, gebruikt
u digitale certificaten op eigen risico. U vrijwaart Adobe van enige en alle aansprakelijkheid, verliezen, rechtszaken, schade
of vorderingen (met inbegrip van alle redelijke uitgaven, onkosten en advocaatkosten) ten gevolge van of in verband met
uw gebruik van, of vertrouwen op, enig digitaal certificaat of enige certificeringsinstantie.
2.4. Adobe Runtime. Een “Adobe Runtime” is software waarin Adobe AIR, Adobe Flash Player of Shockwave Player zijn
begrepen en die een runtime-bestand in een ontwikkeltoepassing bevat.
(A) Beperkingen voor Adobe Runtime. U mag Adobe Runtimes niet gebruiken op een apparaat dat geen pc is, of met enige
ingebouwde of apparaatversie van een besturingssysteem. Om misverstanden te voorkomen en slechts ter illustratie: u
mag een Adobe Runtime niet gebruiken op (1) mobiele apparaten, settopboxen (STB), draagbare apparaten ('handhelds'),
telefoons, gameconsoles, televisies, dvd-spelers, mediacentra, elektronische billboards of andere digitale borden,
internettoepassingen of andere aan internet verbonden apparatuur, pda's, medische apparatuur, pinautomaten,
telematica-apparatuur, gokautomaten, home automation-systemen, kiosken, afstandsbedieningen en elke andere
elektronische apparatuur voor consumenten, (2) extern bediende mobiele, kabel-, satelliet- of televisiesystemen of
(3) andere apparatuur met een gesloten systeem. Aanvullende informatie over licenties voor Adobe Runtimes is
beschikbaar op https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player),
https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) en https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-oflife-faq.html (Adobe Shockwave).
(B) Distributie van Adobe Runtime. U mag een Adobe Runtime niet verspreiden, behalve als volledig geïntegreerd deel
van een ontwikkeltoepassing die is gemaakt met behulp van de Software met inbegrip van de hulpprogramma's die bij de
Software worden geleverd. U mag bijvoorbeeld geen Adobe Runtime verspreiden als onderdeel van een toepassing in een
pakket dat is bedoeld voor uitvoering op de besturingssystemen iOS of Android. Voor de distributie van het uiteindelijke
uitvoerbestand of de ontwikkeltoepassing op een apparaat dat geen pc is hebt u licenties nodig die mogelijk onderworpen
zijn aan aanvullende royalty's. U moet er zelf voor zorgen dat u dergelijke licenties krijgt voor apparaten die geen pc zijn en
dat u de geldende royalty's betaalt. Wij verlenen onder de Voorwaarden geen licentie voor technologieën van derden voor
het gebruik van ontwikkeltoepassingen of outputbestanden op apparaten die geen pc zijn. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven
in dit artikel, mag u een Adobe Runtime niet verspreiden.
2.5. Adobe Presenter. Als Adobe Presenter in de Software is inbegrepen en u de invoegtoepassing Adobe Connect met de
Software installeert of gebruikt, mag u deze invoegtoepassing uitsluitend op een computer installeren en gebruiken en niet
op enig ander product dan een pc, met inbegrip van maar niet beperkt tot een webapparaat, settopbox, draagbaar
apparaat, telefoon of webpadapparaat. Bovendien mag het deel van de Software dat is opgenomen in een presentatie of in
informatie of inhoud die met behulp van de Software is gemaakt en gegenereerd (de “Adobe Presenter Run-Time”), alleen
samen met de presentatie, informatie of inhoud worden gebruikt waarin dat deel van de Software is opgenomen. U mag de
Adobe Presenter Run-Time uitsluitend ingesloten in presentaties, informatie of inhoud gebruiken en u dient een dergelijk
verbod op te leggen aan alle licentiehouders van voornoemde presentaties, informatie of inhoud. Bovendien moet u ervoor
zorgen dat de Adobe Presenter Run-Time niet wordt gewijzigd, gedisassembleerd of aan reverse-engineering wordt
onderwerpen door licentiehouders van de presentaties, informatie en inhoud.
2.6. Adobe Media Encoder. U mag Adobe Media Encoder (“AME”) uitsluitend op een computer binnen uw Intranet
installeren voor het coderen, decoderen of transcoderen van projecten die zijn gemaakt met gelicentieerde exemplaren van
de Software die op andere computers binnen uw Intranet worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het aantal AMEinstallaties niet groter is dan het totaalaantal licenties dat u voor de Software hebt aangeschaft. U mag de Intranetinstallatie van AME niet gebruiken voor het aanbieden, gebruiken of toestaan van het gebruik van AME (A) met andere
software dan de Software of (B) voor bewerkingen die niet door een individuele gebruiker zijn geïnitieerd. U mag alleen de
bewerking automatiseren die het proces van coderen, decoderen en transcoderen van projecten met AME binnen uw
Intranet start.
2.7. Illustrator. U mag geen toegang tot Illustrator bieden via internet, inclusief maar niet beperkt tot webhosting,
streaming of andere soortgelijke services. In geen geval zijn onze leveranciers en licentiegevers aansprakelijk voor enige
indirecte, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van Illustrator, ongeacht of Adobe, zijn leveranciers of zijn
licentiegevers in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

(A) Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Californië 94903 (“Autodesk”) is een derde begunstigde
van deze Voorwaarden en bepaalde bepalingen worden uitdrukkelijk gemaakt ten behoeve van Autodesk en zijn naast
Adobe afdwingbaar door Autodesk.
3. Voorwaarden voor specifieke rechtsgebieden. Dit artikel is van toepassing op specifieke rechtsgebieden. Als er een
conflict is tussen dit artikel en andere artikelen, is dit artikel van toepassing op het relevante rechtsgebied.
3.1. Nieuw-Zeeland. Voor consumenten in Nieuw-Zeeland die de Software voor persoonlijk of thuisgebruik (niet voor
zakelijke doeleinden) hebben aangeschaft, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de Consumer Guarantees Act (wet
inzake garanties voor consumenten).
3.2. Europese Economische Ruimte.
(A) Garantie. Als u de Software hebt aangeschaft in de Europese Economische Ruimte (“EER”), normaal gesproken
woonachtig in de EER bent en consument bent (en de Software dus gebruikt voor persoonlijke, niet-zakelijke doeleinden),
geldt met betrekking tot de Software dezelfde garantieperiode als voor uw abonnement. Onze volledige aansprakelijkheid
in verband met garantieclaims alsmede uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid zijn beperkt, naar ons inzicht, tot
ondersteuning of vervanging van de Software waarvoor de garantie wordt geclaimd; of indien ondersteuning of vervanging
niet mogelijk is, tot restitutie naar rato van de voor de specifieke Software vooruitbetaalde en ongebruikte
abonnementskosten. Terwijl de Voorwaarden van toepassing zijn op al uw schadeclaims in verband met gebruik van de
Software, blijven we bovendien aansprakelijk voor directe verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als we ons niet
houden aan de Voorwaarden. U wordt aangeraden alle redelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te
verminderen, in het bijzonder door een back-up van de Software en de bijbehorende computergegevens te maken.
4.

Kennisgevingen van derden.

4.1. Software van derden. De Software kan software van derden bevatten waarvoor aanvullende voorwaarden en
bepalingen kunnen gelden. Deze zijn beschikbaar op http://www.adobe.com/go/thirdparty.
4.2. VERSPREIDING VAN AVC. De volgende kennisgeving is van toepassing op Software die functionaliteit voor het
importeren en exporteren van AVC bevat: DIT PRODUCT IS VERSTREKT ONDER DE LICENTIE VAN HET AVCPATENTENPORTFOLIO VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (a) VIDEO TE
CODEREN OVEREENKOMSTIG DE AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (b) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE WERD
GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE IS BETROKKEN BIJ EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF
WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET EEN LICENTIE OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN
LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN
VERKREGEN VIA MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.adobe.com/go/mpegla.
5.

Voorwaarden voor toepassingsplatforms.

5.1. Apple. Als de Software is gedownload uit de Apple iTunes Store, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Apple op geen
enkele manier verplicht is onderhoud te plegen aan de Software of daarvoor ondersteunende diensten te verlenen. In
zoverre de Software niet voldoet aan een geldige garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen en betaalt Apple de
aankoopprijs voor de Software aan u terug. Apple heeft voor zover dit wettelijk is toegestaan geen andere
garantieverplichtingen ten aanzien van de Software.
5.2. Microsoft. Als de Software is gedownload uit de Microsoft Store, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Microsoft en
de aan Microsoft gelieerde fabrikanten van apparaten en netwerkbeheerders op geen enkele manier verplicht zijn
onderhoud te plegen aan de Software of daarvoor ondersteunende diensten te verlenen.
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