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BEPALEN WELKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP EEN ONLINE DIENST 

De voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van een bepaalde gelicentieerde Online Dienst, zijn onder meer de 
Algemene voorwaarden en Dienstspecifieke voorwaarden. Raadpleeg de Index voor een alfabetische lijst van alle Producten. 

 

Kennisgeving/en 

Bijlage 1 bevat kennisgevingen met betrekking tot verschillende Online Diensten, zoals vermeld in de Dienstspecifieke 
licentievoorwaarden. 

VERDUIDELIJKINGEN EN OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 

Deze Gebruiksrechten voor Online Diensten zijn bedoeld voor hulp bij het gebruiksbeheer van Microsoft Online Diensten en 
het afnemen van de juiste licenties voor deze online diensten. Hierna vindt u recente toevoegingen, verwijderingen en andere 
wijzigingen van de Gebruiksrechten voor Online Diensten. Er worden ook de nodige verduidelijkingen van het licentiebeleid 
van Microsoft vermeld als antwoord op algemene vragen van klanten.  

Toegevoegd Verwijderd 

 Office 365 Business 
 Office 365 Business Essentials 
 Office 365 Business Premium 

 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voordat u zich toegang verschaft tot en gebruikmaakt van een Online Dienst, moet u de Gebruikers-SL, Apparaat-SL, Services-SL 
of Aanvullende SL die overeenkomt met de betreffende Online Dienst afnemen en toewijzen. De corresponderende SL’s voor elke 
Online Dienst staan vermeld in het artikel Dienstspecifieke voorwaarden. Wanneer in de tabel zowel Gebruikers- of Apparaat-SL’s 
worden genoemd voor een Online Dienst, kunt u elk van beide typen SL’s aanschaffen. Niet alle Online Diensten of kwalificerende 
SL´s zijn beschikbaar onder alle volume licensing-programma´s.  

Definities 

Termen die worden gebruikt in deze Gebruiksrechten voor Online Diensten, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de definitie die 
wordt gegeven in de overeenkomst op grond waarvan de Online Dienst is aangeschaft (uw “Volume Licensing-overeenkomst”). 
Voor zover de volgende termen niet zijn gedefinieerd in uw volume licensing overeenkomst, zijn de volgende definities van 
toepassing: 

CAL staat voor Client Access License. 

Klantgegevens zijn alle gegevens, met inbegrip van tekst-, geluids-, video- of afbeeldingbestanden en software, die door of in 

naam van u aan Leverancier zijn verstrekt door middel van de Online Dienst. 

Met Externe gebruikers worden gebruikers bedoeld die geen werknemer, on-sitecontractanten of on-siteagenten zijn van u of aan 

u gelieerde ondernemingen. 

Fixes betekent Productfixes, aanpassingen of uitbreidingen, of afgeleiden daarvan, die Microsoft publiekelijk vrijgeeft (zoals service 

packs), of die Microsoft aan u verstrekt tijdens het verlenen van Klantenondersteuning om een specifiek probleem te verhelpen. 

Gelicentieerd apparaat betekent het enkele fysieke hardwaresysteem waaraan een licentie is toegewezen. In het kader van deze 

definitie wordt een hardwarepartitie of blade beschouwd als een afzonderlijk apparaat. 

Beheerlicentie betekent een licentie die het beheer van een of meer OSE´s toestaat. Er zijn twee categorieën beheerlicenties: 

Serverbeheerlicenties en Clientbeheerlicenties. Er zijn drie typen clientbeheerlicenties: voor gebruiker, voor OSE en voor apparaat. 
Met een Gebruikersbeheerlicentie is beheer mogelijk van elke OSE waartoe één gebruiker toegang heeft; met een OSE-
beheerlicentie is beheer mogelijk van één OSE waartoe alle gebruikers toegang hebben; met een apparaatbeheerlicentie 
(Core CAL of Enterprise CAL Suite) is beheer mogelijk van elke OSE op één apparaat. 

Niet-Microsoft-product betekent software, gegevens, diensten, websites of andere producten die aan u in licentie zijn gegeven, 

zijn verkocht of op andere wijze zijn geleverd door een andere entiteit dan wij, hetzij via onze Online Diensten of elders. Hierbij 
inbegrepen zijn tevens software, gegevens, diensten, websites en andere producten onder de merknaam van een derde partij die 
door Microsoft beschikbaar worden gemaakt door middel van de Windows Azure Store, Gallery, of een andere voorziening van 
onze Online Diensten. Voor dergelijke producten onder de merknaam van een derde partij gelden de voorwaarden die worden 
beschreven in de Windows Azure Store, Gallery of andere Online Dienst, afhankelijk van wat toepassing is. 



Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Online Microsoft Diensten  4 

Inleiding → Algemene voorwaarden → Dienstvoorwaarden → Bijlagen → Productindex  

  

OSE (Operating System Environment: besturingssysteemomgeving) betekent de gehele of gedeeltelijke instance van 

een besturingssysteem, of een gehele of gedeeltelijke virtuele (of op andere wijze geëmuleerde) instance van een 
besturingssysteemomgeving die een afzonderlijke identiteit van een apparaat (primaire computernaam of vergelijkbare 
unieke identificatie) of afzonderlijke beheerdersrechten mogelijk maakt, en, indien aanwezig, instances van toepassingen die 
zijn geconfigureerd om te worden uitgevoerd op de instance van het besturingssysteem of hierboven genoemde onderdelen. 
Er zijn twee soorten OSE’s: fysiek en virtueel. Een fysiek hardwaresysteem kan bestaan uit een of meerdere fysieke OSE’s 
en/of een of meer virtuele OSE’s. 

Fysieke OSE betekent een OSE die is geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd op een fysiek hardwaresysteem. De instance 

van het besturingssysteem die wordt gebruikt om de hardwarevirtualisatiesoftware uit te voeren (bijvoorbeeld Microsoft Hyper-V 
Server of een vergelijkbare technologie) of om de hardwarevirtualisatieservices te verzorgen (bijvoorbeeld Microsoft-
virtualisatietechnologie of een vergelijkbare technologie), wordt beschouwd als onderdeel van de fysieke OSE. 

Primaire gebruiker betekent de gebruiker die het apparaat meer dan 50% van de tijd gebruikt gedurende een periode van 

90 dagen.  

Uitgevoerde Sessie betekent een Sessie van software die in het geheugen is geladen en waarvoor een of meer instructies zijn 

uitgevoerd. (U ‘voert een Sessie van software uit’ door deze in het geheugen te laden en een of meer van de betreffende instructies 
uit te voeren.) Zodra u een Sessie uitvoert, wordt deze beschouwd als actief (ongeacht of u verdere instructies uitvoert) totdat u de 
Sessie verwijdert uit het geheugen. 

SL betekent Subscription License (abonnementslicentie). 

Sociale Inhoud betekent openlijk toegankelijk materiaal dat is verzameld van sociale medianetwerken, zoals Twitter, Facebook, 

YouTube, en diensten voor indexering en vergaring van gegevens. Sociale Inhoud kan informatie bevatten op grond waarvan 
uw identiteit kan worden vastgesteld en deze kan verschijnen in de resultaten van zoekopdrachten. Sociale Inhoud wordt niet 
beschouwd als Klantgegevens. 

Server betekent een fysiek hardwaresysteem waarmee serversoftware kan worden uitgevoerd.  

Virtuele OSE betekent een OSE die is geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd op een virtueel hardwaresysteem.  

Uw gebruiksrechten 

Als u zich aan uw volumelicentieovereenkomst houdt, mag u de software en Online Diensten gebruiken zoals uitdrukkelijk is 
toegestaan in deze Gebruiksrechten voor Online Diensten. U hebt niet het recht de Online Diensten te blijven gebruiken na de 
afloop, beëindiging of annulering van uw abonnementslicentie. 

Eigendom van klantgegevens 

U behoudt alle rechten, eigendom en belangen met betrekking tot de Klantgegevens. Leverancier verkrijgt geen rechten met 
betrekking tot de Klantgegevens, anders dan de rechten die u Leverancier verleent om de Online Dienst aan u te leveren. Dit geldt 
niet voor de software en services die Leverancier aan u in licentie geeft.  

Ons gebruik van klantgegevens; verzoeken van derden 

Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de Online Diensten aan u. Dit omvat mogelijk tevens 
probleemoplossing ter preventie, detectie of reparatie van problemen die gevolgen hebben voor de werking van de Online 
Dienst en de verbetering van functionaliteit met betrekking tot de detectie van en bescherming tegen nieuwe bedreigingen 
voor de klant (zoals malware of spam). Leverancier zal uw Klantgegevens niet gebruiken en geen informatie hieruit afleiden voor 
reclamedoeleinden of andere commerciële doeleinden. 

Leverancier onthult geen Klantgegevens aan derden (inclusief het bevoegd gezag, andere overheidsentiteiten of een burgerlijke 
procesvoerende partij; exclusief onze onderaannemers), tenzij dit wettelijk verplicht is. Indien derden contact met Leverancier 
opnemen met een verzoek om Klantgegevens, zullen we proberen hen door te verwijzen om deze gegevens rechtstreeks bij u op te 
vragen. In het kader hiervan kunnen we elementaire contactinformatie van u doorgeven aan de derden. Indien Leverancier wordt 
gedwongen Klantgegevens openbaar te maken aan een derde partij, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen en een kopie van 
de eis verstrekken, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. U bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van verzoeken van derden 
met betrekking tot uw gebruik van de Online Dienst, zoals een verzoek om inhoud te verwijderen in het kader van de Digital 
Millennium Copyright Act. 

Wijzigingen van de voorwaarden. 

Leverancier kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Wijzigingen in deze licentievoorwaarden die worden aangebracht 
tijdens het verschijnen van updates van of aanvullingen op de Online Diensten of gerelateerde software, die wettelijk vereist zijn, of 
die geen wezenlijke gevolgen hebben voor het gebruik van de Online Diensten, worden met onmiddellijke ingang van kracht. In het 
geval van andere wijzigingen, zijn deze voorwaarden zonder de wijzigingen van toepassing op uw gebruik van de Online Dienst op 
grond van een bestaande licentie, gedurende de kortere van de volgende perioden: de eerste 12 maanden na het eerste gebruik of 
de licentietermijn van uw abonnement. Leverancier streeft ernaar om u minstens 30 dagen voordat updates in effect treden, hiervan 
op de hoogte te stellen. U gaat akkoord met de bijgewerkte gebruiksvoorwaarden door de Online Dienst te gebruiken nadat we deze 
hebben gepubliceerd in een bijgewerkte versie van deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Online Microsoft Diensten  of u 
via e-mail een kennisgeving hebben gestuurd over de updates. 
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Wijzigingen in de onlinedienst 

Leverancier behoudt zich het recht voor op elk moment de voorzieningen aan te passen of de Online Dienst en software bij te 
werken. Na een wijziging of update is het mogelijk dat bepaalde functies en voorzieningen die voorheen beschikbaar waren, 
gewijzigd of mogelijk niet meer beschikbaar zijn.  

Vervallen of beëindigen van de Online Dienst 

U gaat ermee akkoord dat, afgezien van wat is omschreven in deze voorwaarden, bij het vervallen of beëindigen van de Online 
Dienst Leverancier niet verplicht is om de Klantgegevens te bewaren, exporteren of retourneren. U gaat ermee akkoord dat 
Leverancier in geen enkel opzicht aansprakelijk is voor het verwijderen van de Klantgegevens, in overeenstemming met deze 
voorwaarden. 

Beschikbaarheid van de onlinedienst 

Beschikbaarheid van de Online Dienst, een deel van de functionaliteit en de verschillende taalversies verschilt per land. 
Eindgebruikers mogen alleen gebruikmaken van de Online Dienst, of bepaalde functionaliteit van de Online Dienst, voor 
zover deze beschikbaar is op de primaire locatie van de eindgebruiker. Informatie over beschikbaarheid is te vinden op 
http://www.microsoft.com/online/faq.aspx#international of op een andere door Microsoft aangewezen website. 

Verantwoordelijkheid voor uw accounts 

U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten binnen uw accounts voor Online Diensten, inclusief handelingen van gebruikers die 
u toegang verleent en transacties met derden die plaatsvinden via uw accounts of daarmee verbonden accounts. In het geval van 
eventueel misbruik van uw accounts of verificatiegegevens of een beveiligingsincident in verband met de Online Dienst dient u 
Leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.  

Gebruik van software met de onlinedienst 

U moet mogelijk bepaalde Microsoft-software installeren om u te kunnen aanmelden bij de Online Dienst en deze te kunnen 
gebruiken. In dat geval zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

U mag de software alleen op uw apparaten installeren en gebruiken voor gebruik met de Online Dienst. In sommige gevallen wordt 
het aantal exemplaren van de software dat u bent gemachtigd te gebruiken, of het aantal apparaten op welke u bent gemachtigd 
de software te gebruiken, beperkt zoals beschreven in de dienstspecifieke voorwaarden voor de Online Dienst. Uw recht om de 
software te gebruiken eindigt wanneer uw recht om de Online Dienst te gebruiken, wordt beëindigd of vervalt, of wanneer de 
Online Dienst wordt bijgewerkt en deze niet langer ondersteuning biedt voor de software, afhankelijk van wat zich het eerst 
voordoet. U moet de software verwijderen wanneer uw gebruiksrecht voor de software eindigt. U mag de software op dat 
moment ook uitschakelen. 

AUTOMATISCHE UPDATES VOOR MICROSOFT-SOFTWARE 

Leverancier kan regelmatig uw versie van de software controleren en updates of aanvullingen op de software waarvoor u een 
licentie afneemt aanbevelen of op uw apparaat downloaden. Op het gebruik van updates of aanvullingen kunnen aanvullende 
voorwaarden die erbij worden geleverd van toepassing zijn. Mogelijk ontvangt u geen bericht wanneer de update wordt gedownload. 

Het gebruik van andere websites, toepassingen en services 

Mogelijk dient u bepaalde Microsoft-websites of -services te gebruiken om de Online Diensten te raadplegen en te gebruiken. 
U kunt er ook voor kiezen bepaalde Microsoft-toepassingen te gebruiken die u aanschaft via de Microsoft Office Store of een 
andere Microsoft-marketplace In dat geval gelden de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de betreffende websites, toepassingen 
of services, voor zover van toepassing, voor uw gebruik ervan. 

Inhoud en diensten van derden 

Leverancier is niet verantwoordelijk voor inhoud of diensten van andere aanbieders waartoe u direct of indirect via de Online Dienst 
toegang verkrijgt. U bent verantwoordelijk voor uw relaties met andere aanbieders (waaronder adverteerders) in verband met de 
Online Dienst (waaronder de levering en betaling van goederen en services). Wanneer u klantgegevens verzendt voor gebruik in 
het kader van een Online Dienst die communicatie of samenwerking met derden mogelijk maakt, gaat u ermee akkoord dat deze 
derden vervolgens de mogelijkheid hebben om de Klantgegevens te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, weer te geven, te 
publiceren en te wijzigen. 

Scripts en code van derden 

Een Online Dienst kan verwijzen naar scripts of code van derden. Deze scripts of code van derden worden aan u in licentie gegeven 
door de derden die in het bezit zijn van de code, niet door Microsoft. 

Software van Derden waarnaar wordt verwezen 

De software kan programma’s van derden bevatten die in licentie worden gegeven op grond van afzonderlijke voorwaarden die aan 
u worden gepresenteerd. De software kan ook programma’s van derden bevatten die door Microsoft, niet door de derde, aan u in 
licentie worden gegeven op grond van de licentievoorwaarden van Microsoft. Eventuele kennisgevingen voor de open-
sourceprogramma’s van derden zijn uitsluitend ter referentie opgenomen. 
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Geen Gebruik met Hoog Risico  

De Online Dienst is niet fouttolerant en is niet gegarandeerd vrij van fouten of zonder onderbreking. U en uw eindgebruikers 
beschikken niet over het recht om de Online Dienst te gebruiken in een toepassing of situatie waarbij het uitvallen van de Online 
Dienst kan leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, of tot ernstige materiële of omgevingsschade (“Gebruik 
met Hoog Risico”). Gebruik met Hoog Risico is niet van toepassing op het gebruik van de Online Dienst voor beheerdoeleinden, 
het opslaan van configuratiegegevens, hulpmiddelen voor engineering en/of configuratie, of andere niet-besturende toepassingen, 
waarbij het uitvallen niet zal leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige materiële of omgevingsschade. Deze niet-besturende 
toepassingen kunnen communiceren met de toepassingen die de besturing uitvoeren, maar mogen niet direct of indirect 
verantwoordelijk zijn voor de besturingsfunctie. U gaat ermee akkoord Microsoft te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor 
enige vorderingen van derden die voortkomen uit het gebruik van de Online Dienst in relatie tot enig Gebruik met Hoog Risico. 

Verworven rechten 

U verdedigt Leverancier tegen elke vordering die voortkomt uit (1) een aspect van huidig of voormalig dienstverband tussen u en 
een lid van uw huidige of voormalige personeel of opdrachtnemers of onder collectieve overeenkomsten, waaronder zonder 
beperking vorderingen voor onrechtmatig ontslag, schending van expliciete of impliciete dienstverbandcontracten of betaling van 
vergoedingen of loon, oneerlijke kosten van ontslag of van gedwongen ontslag, of (2) alle verplichtingen of aansprakelijkheden in 
het kader van Acquired Rights Directive (Council Directive 2001/23/EC, voorheen Council Directive 77/187/EC zoals uitgebreid met 
Council Directive 98/50/EC) of alle nationale wetten of regelgeving waardoor hetzelfde wordt geïmplementeerd, of vergelijkbare 
wetten of regelgevingen (waaronder de Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 in het Verenigd 
Koninkrijk), inclusief een vordering van uw huidige of voormalige personeel of opdrachtnemers (inclusief een vordering in verband 
met het beëindigen van hun dienstverband door Leverancier volgend op een overdracht van hun dienstverband aan Leverancier in 
het kader van die wetten of regelgevingen). 

U moet ook het bedrag betalen voor een eventueel resulterend nadelig onherroepelijk vonnis (of een schikking waarmee u akkoord 
gaat). In dit gedeelte wordt onze enige verhaalsmogelijkheid voor deze vorderingen beschreven. Leverancier moet u onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte stellen van een vordering waarop dit gedeelte van toepassing is. Leverancier moet u (1) volledige controle 
geven over de verdediging tegen of de schikking van een dergelijke vordering, en (2) redelijke assistentie verlenen bij de 
verdediging tegen de vordering. U vergoedt Leverancier voor redelijke contante uitgaven die Leverancier in rekening brengt bij het 
bieden van deze ondersteuning. 

Niet-Microsoft-producten 

Microsoft kan Niet-Microsoft-producten aan u beschikbaar stellen door middel van uw gebruik van Microsoft Online Diensten of via 
andere wegen. Voor het gebruik van deze Niet-Microsoft-producten gelden afzonderlijke voorwaarden tussen u en de derde die de 
Niet-Microsoft-producten levert. Microsoft kan, voor uw gemak, de kosten voor Niet-Microsoft-producten in rekening brengen op uw 
rekening voor de Online Diensten van Microsoft. Microsoft aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de 
Niet-Microsoft-producten. 

U bent zelf geheel verantwoordelijk voor Niet-Microsoft-producten die u installeert of gebruikt in combinatie met de Online Dienst. 
Leverancier is geen partij in en niet gebonden aan bepalingen met betrekking tot uw gebruik van Niet-Microsoft-producten.  

Als u Niet-Microsoft-producten installeert of gebruikt in combinatie met de Online Dienst, bestuurt en beheert u, niet Microsoft, de 
installatie en het gebruik van de software in de Online Diensten door middel van uw handelingen (bijvoorbeeld door uw gebruik van 
Application Programming Interfaces en andere technische middelen die onderdeel zijn van de Online Dienst). Leverancier voeren 
deze Niet-Microsoft-producten niet uit en maken geen kopieën daarvan buiten de context van onze relatie met u. 

Als u Niet-Microsoft-producten installeert of gebruikt in combinatie met de Online Dienst, mag u dat niet doen op een manier 
waardoor onze intellectuele eigendommen of technologie worden onderworpen aan verplichtingen die verder gaan dan de 
verplichtingen die zijn opgenomen in uw Volume Licensing-overeenkomst. 

Onderwijsinstellingen 

Voor zover u een onderwijsbureau of -instelling bent waarop de FERPA-voorschriften van toepassing zijn, verklaart Microsoft 
dat Microsoft, binnen de context van dit document Gebruiksvoorwaarden voor Online Diensten, wordt beschouwd als 
“schoolfunctionaris” met “legitieme educatieve belangen” met betrekking tot de klantgegevens, volgens de definitie in de FERPA en 
de implementatievoorschriften ervan, en Microsoft stemt ermee in zich te houden aan de beperkingen en vereisten die door 34 CFR 
99.33(a) worden opgelegd aan schoolfunctionarissen. FERPA is de Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g. 

Als u een onderwijsinstelling bent, begrijpt u dat Microsoft geen of beperkte contactgegevens van uw studenten en de ouders van 
studenten in bezit mag hebben. Daarom draagt u de verantwoordelijk met betrekking tot ouderlijke toestemming voor alle gebruik 
van de Online Diensten door eindgebruiker, voor zover deze vereist is op grond van het toepasselijk recht, en zult u studenten (of, 
bij studenten jonger dan 18 jaar in leeftijd die geen onderricht krijgen aan een postsecundaire instelling, de ouders van de student) 
in naam van Microsoft op de hoogte stellen van een gerechtelijk bevel of wettig uitgegeven dagvaarding waarin de bekendmaking 
van Klantgegevens in het bezit van Microsoft wordt geëist, waar dit op grond van het toepasselijk recht verplicht is. 

Privacy 

Persoonlijke gegevens die via de Online Dienst worden verzameld, kunnen worden overgebracht, opgeslagen en verwerkt in de 
Verenigde Staten of enig ander land waarin Microsoft of een van zijn serviceproviders over faciliteiten beschikt. Dit is inclusief alle 
persoonsgegevens die u tijdens het gebruik van de Online Dienst verzamelt. Door gebruik te maken van de Online Dienst stemt 
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u in met de overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland. U gaat er ook mee akkoord dat u zich van mensen die u van 
persoonlijke gegevens voorzien, voldoende autorisatie verschaft om: 

 deze gegevens naar Microsoft en haar gelieerde ondernemingen te verzenden, en  

 deze gegevens over te brengen, op te slaan en te verwerken.  

Voor meer informatie over de wijze waarop we uw gegevens mogelijk verzamelen en gebruiken, verwijzen we u naar de volgende 
privacyverklaringen, die elk van toepassing zijn op de toepasselijke Online Dienst in het geval van conflicten met deze Algemene 
Voorwaarden:  

 Azure Rights Management: http://www.microsoft.com/online/legal/?langid=en-us&docid=5 

 Office 365, OneDrive voor Bedrijven: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409 

 Office 365 Pro Plus, Project Online, Project Pro voor Office 365, en Visio Pro: 
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1033 

 Power BI voor Office 365: http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/PowerBIforOffice365/Default.aspx  

 Yammer Enterprise: https://www.yammer.com/about/privacy 

Veiligheid van klantgegevens 

Leverancier implementeert redelijke en gepaste technische en organisatorische maatregelen, zoals uitgelegd in het 
veiligheidsoverzicht dat van toepassing is op de Online Dienst, om u te helpen bij het beschermen van de Klantgegevens die zijn 
verwerkt of geopend door de Online Dienst, tegen toevallige of onwettige verlies, toegang of onthulling. U onderschrijft dat deze 
maatregelen: 

 onze enige verantwoordelijkheid vormen ten aanzien van de beveiliging en verwerking van Klantgegevens, en 

 in de plaats komen van enige verplichting tot vertrouwelijkheid die wordt vermeld in uw volumelicentieovereenkomst of enige 

andere geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsovereenkomst. 

Zie voor meer informatie de documentatie, waar van toepassing: 

 Exchange Hosted Services: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325 

 Yammer: https://www.yammer.com/it/security  

Serviceovereenkomst 

Een serviceovereenkomst (SLA) is van toepassing op de Online Dienst (tenzij specifiek opgemerkt in de Dienstspecifieke voorwaarden 

voor een dienst). Zie http://microsoft.com/licensing/contracts voor meer informatie over de SLA voor Online Diensten. 

Gebruiksregels 

Het is u en degenen die door middel van u toegang verkrijgen tot de Online Dienst niet toegestaan de Online Dienst te gebruiken: 

 op een wijze die verboden is op grond van wetten, regels of overheidsvoorschriften of -besluiten; 

 om de rechten van anderen te schenden;  

 om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot een dienst, gegevens, account of netwerk, 

of deze te verstoren;  

 om spam of malware te verspreiden; 

 op een wijze die de Online Dienst zou kunnen schaden of het gebruik van ervan door anderen zou kunnen belemmeren; of  

 voor Gebruik met Hoog Risico  

  

Schending van het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik kan leiden tot opschorting van de Online Dienst. 

Wettelijke verplichtingen 

Leverancier kan de Online Dienst wijzigen of beëindigen in elk land waar er een huidige of toekomstige overheidseis of -verplichting 
bestaat waardoor Microsoft wordt onderworpen aan een reglement of eis die in het algemeen niet van toepassing is op bedrijven die 
in dat land werkzaam zijn, die het Microsoft wezenlijk moeilijk maakt de Online Dienst te blijven uitvoeren zonder wijziging, en/of die 
Microsoft doet geloven dat deze voorwaarden of de Online Dienst strijdig kan zijn met een dergelijk reglement of eis. Leverancier 
behoudt zich bijvoorbeeld het recht voor de Online Dienst aan te passen of te beëindigen in verband met een overheidseis 
waardoor Microsoft moet worden gereguleerd als telecommunicatieprovider. 

http://www.microsoft.com/online/legal/?langid=en-us&docid=5
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212058&clcid=0x409
http://r.office.microsoft.com/r/rlidOOPrivacyState15HighLight?clid=1033
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/PowerBIforOffice365/Default.aspx
https://www.yammer.com/about/privacy
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137325
https://www.yammer.com/it/security
http://microsoft.com/licensing/contracts
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Gebruik voor evaluatiedoeleinden 

Met uitzondering van wat is toegestaan in het de Uitzonderingen en de Aanvullende Voorwaarden voor specifieke Online Diensten, 

is het noodzakelijk licenties te verkrijgen voor het gebruik van de online dienst voor evaluatiedoeleinden. Dit is van toepassing, 

ongeacht informatie in uw volumelicentieovereenkomst die op het tegendeel wijst. 

Elektronische kennisgevingen 

Mogelijk voorziet Leverancier in elektronische vorm van informatie over de Online Dienst. Dergelijke kennisgevingen kunnen 
plaatsvinden via e-mail naar het adres dat u opgeeft wanneer u zich voor de Online Dienst aanmeldt, of via een door Leverancier 
aangewezen website. Vanaf de datum dat de service beschikbaar is, worden kennisgevingen verstrekt via e-mail.  

Technische beperkingen 

U dient zich te houden aan alle technische beperkingen in de producten die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren 
kunt gebruiken. U mag deze beperkingen niet omzeilen. 

Licenties opnieuw aanwijzen 

De meeste, maar niet alle licenties mogen opnieuw worden toegewezen aan een ander apparaat of een andere gebruiker. 
De algemene regels die van toepassing zijn op het opnieuw toewijzen van licenties, worden hieronder beschreven, samen 
met een aantal bijzondere regels voor bepaalde producten en licentietypen. 

BEPERKINGEN OP HET OPNIEUW TOEWIJZEN VAN LICENTIES 

Met uitzondering van hetgeen hieronder wordt toegestaan, mag u licenties niet op korte termijn opnieuw toewijzen (dus niet binnen 
90 dagen na de laatste toewijzing).  

VOORWAARDE VAN HET OPNIEUW TOEWIJZEN VAN LICENTIES 

Als u een licentie opnieuw toewijst aan een ander apparaat of andere gebruiker, moet u de software van het vorige apparaat 
verwijderen of de toegang tot het vorige apparaat blokkeren, of de toegang tot het apparaat van de vorige gebruiker blokkeren.  

BIJZONDERE OVERWEGINGEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN EN LICENTIETYPEN 

 Gebruikers-SL’s/Apparaat-SL’s. U mag een gebruikers- of apparaat-SL tijdelijk op korte termijn opnieuw toewijzen om 

de afwezigheid van een gebruiker of de onbeschikbaarheid van een apparaat dat buiten dienst is, te dekken. Het opnieuw 

toewijzen van deze licenties door u moet voor andere doeleinden of een ander tijdsbestek permanent zijn. Dit recht geldt 

niet voor Microsoft Intune met gebruikers-SL’s voor het Windows Dekstop Operating System.  

Productactivering 

Sommige producten en Online Diensten worden technologisch beschermd en vereisen een volumelicentiecode om te kunnen 
worden geïnstalleerd of gebruikt. Activering betreft het gebruik van de software met een specifiek apparaat. Zie het gedeelte 
Productactivering op http://www.microsoft.com/licensing voor meer informatie over de omstandigheden waarin activering of een 
productcode is vereist. U bent verantwoordelijk voor zowel het gebruik van de productcodes die aan u zijn toegewezen als de 
activering van de producten met behulp van de machines voor Key Management Service (KMS). Productcodes voor volume 
licensing zijn vertrouwelijk en zijn onderworpen aan de vertrouwelijkheidsbepaling in uw volume licensing overeenkomst. Het is 
u niet toegestaan productcodes bekend te maken aan derden, zelfs niet nadat uw volume licensing overeenkomst is beëindigd 
of is afgelopen, en ongeacht enige tegengestelde tijdsbeperking. 

KMS EN MULTIPLE ACTIVATION KEY (MAK)-ACTIVERING 

Bij activering door middel van een Multiple Activation Key (MAK) wordt informatie over de software en het apparaat naar Microsoft 
verstuurd. Bij host-activering door middel van Key Management Service (KMS) host activation, wordt informatie over de KMS-
hostsoftware en het host-apparaat naar Microsoft verstuurd. KMS-clientservices die zijn geactiveerd door middel van KMS sturen 
geen informatie naar Microsoft. Ze verlangen echter wel periodieke reactivering met de KMS-host. De gedurende de MAK of KMS 
host-activering naar Microsoft verstuurde informatie bevat onder andere:  

 de versie, de taal en de productsleutel van de software, 

 het IP-adres van het apparaat, 

 de gegevens die worden ontleend aan de hardwareconfiguratie van het apparaat.  

Zie http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx voor meer informatie. Door de software te 
gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Voordat u de software activeert bent u gerechtigd om de 
gedurende het installatieproces geïnstalleerde versie van de software te gebruiken. Uw recht om de software na de in het 
installatieproces aangegeven tijd te gebruiken is beperkt, tenzij u de software activeert. Deze maatregel is genomen om 
ongelicentieerd gebruik te voorkomen. Als u de software niet activeert, bent u deze na deze tijd niet meer gerechtigd de software 
te blijven gebruiken. Als het apparaat is aangesloten op het internet, zoekt de software om te activeren automatisch verbinding 
met Microsoft. U kunt de software ook handmatig activeren, via het internet dan wel per telefoon. In dat geval kunnen er internet- 
of telefoonkosten in rekening worden gebracht. Bij bepaalde wijzigingen in de computercomponenten of de software moet u 
de software mogelijk opnieuw activeren. U wordt er door de software aan herinnerd dat u deze moet activeren totdat u dat 
hebt gedaan. 

http://www.microsoft.com/licensing
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx
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JUIST GEBRUIK VAN  KMS 

U mag aan uw KMS-machines geen onbeveiligde toegang bieden via een ongecontroleerd netwerk als het internet. 

ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN MAK- OF KMS-SLEUTELS 

Ten aanzien van ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde bekendmaking van een MAK- of KMS-code is Microsoft gerechtigd 
de volgende stappen te ondernemen: voorkom verdere activeringen, schakel activering uit of blokkeer op andere wijze de activering 
of validatie van de productcode.  

Als de productcode wordt gedeactiveerd, kan de klant verplicht worden een nieuwe productcode bij Microsoft aan te schaffen. 

Fontonderdelen 

Tijdens het gebruiken van een Online Dienst die door Microsoft wordt geleverd, mag u de lettertypen die zijn geïnstalleerd door 
betreffende Online Dienst gebruiken voor het weergeven en afdrukken van inhoud. U mag fonts uitsluitend in inhoud inbedden 
voor zover toegestaan door de inbeddingsbeperkingen van de fonts, en u mag deze tijdelijk downloaden naar een printer of 
ander uitvoerapparaat om inhoud af te drukken. 

Benchmark-tests 

SOFTWARE 

U hebt voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft nodig om de resultaten van vergelijkende tests van de software 
bekend te maken aan derden. Dit is niet van toepassing op Windows Server of .NET Framework (zie hieronder). Indien u online 
diensten aanbiedt, stemt u door het raadplegen of gebruiken van de Online Diensten ermee in af te zien (nu en in de toekomst) 
van beperkingen op concurrerend gebruik, toegang en benchmarktesten in de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op 
uw online diensten voor zover deze beperkingen strenger zijn dan deze paragraaf. 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

De software kan een of meer componenten van het .NET Framework (“.NET-componenten”) bevatten. U mag voor deze 
componenten interne benchmarktests uitvoeren. U mag de resultaten van om het even welke benchmarktest van de 
.NETcomponent bekendmaken, mits u voldoet aan de voorwaarden vermeld op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. 
Als u dergelijke benchmarkresultaten bekend maakt, heeft Microsoft, ondanks enige andere overeenkomst die u met Microsoft 
hebt gesloten, het recht om de resultaten van benchmarktests van uw producten die concurreren met de desbetreffende 
.NETcomponent bekend te maken, mits is voldaan aan de op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 vermelde voorwaarden. 

SQL-servertechnologie 

Als bij uw editie van de software een SQL Server-databasesoftwareproduct is inbegrepen (“SQL Server Database”), mag u op elk 
gewenst moment één instance van SQL Server Database uitvoeren in één Fysieke of Virtuele OSE op één Server om die software 
te ondersteunen. U mag deze instance van SQL Server Database gebruiken voor het ondersteunen van andere producten waarbij 
SQL Server Database is inbegrepen. U hebt voor al deze doeleinden geen CAL’s voor SQL Server nodig.  

U mag deze instance niet delen voor het ondersteunen van producten waarbij geen licentie voor SQL Server Database 
is inbegrepen. 

Als in uw editie van software andere SQL Server-onderdelen zijn inbegrepen dan een SQL Server-database, worden die onderdelen 
aan u in licentie gegeven in het kader van de voorwaarden van hun respectieve licenties. Deze licenties vindt u:  

 in de map “legal”, “licenses” of een map met een vergelijkbare naam in de installatiemap van de software. De licenties 
zijn mogelijk opgenomen in zelfstandige licentieovereenkomsten of toegevoegd aan de licentieovereenkomst van de 
software; of 

 via het gecombineerde installatieprogramma van de software.  

Indien u niet instemt met de voorwaarden van een SQL Server-component, mag u het onderdeel niet gebruiken. 

Sessies maken en opslaan 

U mag een onbeperkte hoeveelheid instances van de software maken en opslaan op uw servers of opslagmedia, uitsluitend om 
gebruik te maken van uw recht op het uitvoeren van instances van de software. 

SQL Server Reporting Services Map Report Item 

De software bevat mogelijk functies die inhoud zoals kaarten, afbeeldingen en overige gegevens ophalen via de ‘API van Bing 
Maps’ (Application Programming Interface) voor het maken van rapporten waarin gegevens bovenin kaarten, luchtafbeeldingen 
en hybride afbeeldingen worden weergegeven. Als deze functies in de software zijn opgenomen, mag u deze uitsluitend gebruiken 
om dynamische of statische documenten te maken in combinatie met en via toegangsmethoden en -middelen die in de software 
zijn geïntegreerd. U mag een database met de inhoud die is verkregen via de API van Bing Maps niet op andere wijze kopiëren, 
opslaan, archiveren of maken. U mag de API van Bing Maps niet gebruiken voor het geven van routebeschrijvingen op basis van 
sensoren en van verkeersgegevens of luchtopnamen (of bijbehorende metagegevens), zelf wanneer deze voor enig doel via de 
API van Bing Maps verkrijgbaar zijn. Uw gebruik van de API van Bing Maps en bijbehorende inhoud is eveneens onderhevig aan 
de aanvullende voorwaarden die u kunt vinden op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969
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Het is niet toegestaan: 

 logo’s, handelsmerken, vermeldingen van auteursrechten, digitale watermerken of overige in de software opgenomen 

vermeldingen van Microsoft of haar leveranciers te verwijderen, verkleinen, blokkeren of te wijzigen, inclusief inhoud 

die voor u verkrijgbaar is via de software; of  

 de software te publiceren, met inbegrip van alle API’s die in de software zijn opgenomen en die door anderen gekopieerd 

kunnen worden; of  

 documenten, tekst, of afbeeldingen te delen of anderszins te verspreiden die zijn gemaakt met de functies voor Data Mapping 

Services van de software. 

Multiplexing 

Hardware of software die u gebruikt om verbindingen bij elkaar te brengen, informatie om te leiden, het aantal apparaten of 
gebruikers te beperken dat rechtstreeks toegang heeft tot het product, of het aantal besturingssysteemomgevingen (of OSE’s), 
apparaten of gebruikers te verminderen dat rechtstreeks met het product wordt beheerd (soms ook wel ‘multiplexing’ of ‘pooling’ 
genoemd), beperken het aantal licenties van een bepaald type dat u nodig hebt, niet. 

System Center Packs 

De licentievoorwaarden voor de desbetreffende System Center-producten zijn van toepassing op uw gebruik van Management 
Packs, Configuration Packs, Process Packs en Integration Packs die in de software zijn inbegrepen. 

Te Distribueren Code 

Het Product kan code bevatten die u mag verspreiden in programma’s die u ontwikkelt als u akkoord gaat met de onderstaande 
voorwaarden.  

HET RECHT VAN GEBRUIK EN DISTRIBUTIE 

De code en te tekstbestanden die hieronder worden vermeld zijn “Te Distribueren Code”. Deze Gebruiksrechten voor producten 
kunnen rechten bevatten voor andere Te Distribueren Code. 

 REDIST.TXT-bestanden: U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en verspreiden die staat vermeld in 

REDIST.TXT-bestanden. 

 Voorbeeldcode: Het bron- en objectcodeformulier van de ‘voorbeeldcode’ mag worden gewijzigd, gekopieerd en 

gedistribueerd. 

 OTHER-DIST.TXT-bestanden: U mag het objectcodeformulier van code kopiëren en distribueren die staat vermeld in 

OTHER-DIST.TXT-bestanden. 

 Distributie door derden: U mag distributeurs van uw programma’s toestaan de Te Distribueren Code te kopiëren en te 

distribueren als onderdeel van die programma’s. 

 Silverlight Libraries: Code die is gemarkeerd als “Silverlight Libraries”, “Silverlight Client Libraries” en “Silverlight Server 

Libraries” in objectcodevorm kopiëren en distribueren 

DISTRIBUTIEVEREISTEN 

Voor elke Te Distribueren Code die u distribueert, moet u: 

 hieraan noemenswaardige primaire functionaliteit toevoegen in uw programma’s; 

 voor Te Distribueren Code met de bestandsextensie .lib alleen de resultaten distribueren van dergelijke te distribueren code 

door middel van een koppeling met uw programma;  

 te distribueren code die is openomen in een installatieprogramma uitsluitend in ongewijzigde vorm distribueren als onderdeel 

van het betreffende installatieprogramma; 

 distributeurs en externe eindgebruikers akkoord laten gaan met voorwaarden waarmee de code ten minste in dezelfde mate 

wordt beschermd als met uw volumelicentieovereenkomst waarin deze Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Online 

Microsoft Diensten  zijn inbegrepen;  

 uw geldige auteursrechtvermelding weergeven op uw programma’s; en 

 Microsoft vrijwaren van en verdedigen tegen alle claims, inclusief advocatenkosten, die betrekking hebben op het gebruik van 

uw programma’s. 

BEPERKINGEN OP DISTRIBUTIE 

Het is niet toegestaan: 

 auteursrecht-, merk- of octrooivermeldingen in de Te distribueren code te wijzigen;  

 de handelsmerken van Microsoft te gebruiken in de namen van uw programma’s op een manier die suggereert dat uw 

programma’s afkomstig zijn van of goedgekeurd zijn door Microsoft;  

 Te distribueren code distribueren voor uitvoering op een ander platform dan besturingssystemen, runtimetechnologieën of 

applicatieplatforms van Microsoft, moet dien verstande dat JavaScript-, CSS- en HTML-bestanden voor gebruik op websites 
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en in webtoepassingen (in tegenstelling tot de Windows-bibliotheek voor JavaScript-bestanden) mogen worden gedistribueerd 

voor uitvoering op elk platform; 

 de Te distribueren code toe te voegen aan schadelijke, misleidende of onrechtmatige programma’s; of 

 de broncode van de Te distribueren code te wijzigen of te distribueren zodat een gedeelte ervan valt onder een Uitgesloten 

licentie. Een Uitgesloten licentie is een licentie die als voorwaarde voor gebruik, wijziging of distributie vereist dat de code 

openbaar wordt gemaakt of wordt gedistribueerd in broncodevorm, of dat anderen het recht hebben de code te wijzigen. 

Software Plus-services 

Microsoft mag diensten leveren via softwarefuncties die verbinding maken met Microsoft of met computersystemen van 
serviceproviders via internet. Deze services mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. U mag de services op geen enkele 
wijze zodanig gebruiken dat u hieraan schade toebrengt of dat de beschikbaarheid van deze services voor anderen in het gedrang 
komt. U mag de services niet gebruiken om uzelf op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verschaffen tot services, 
gegevens, accounts of netwerken. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  
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Dienstspecifieke licentievoorwaarden 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Office 365-toepassingen 

Office 365 Business 
DESKTOPAPPLICATIES GEBRUIKERS-SL´s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Business 

  

 

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Office 365 Business: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN: de Bing Maps-kennisgeving in Bijlage 1 is van toepassing. 

SMARTPHONES EN TABLETS 

1. Elke gebruiker aan wie u een Gebruikers-SL toewijst, mag daarnaast de Microsoft Office Mobile-software activeren om 

documenten te maken, bewerken of opslaan op maximaal vijf smartphones en vijf tablets van de gebruiker.  

2. De gebruiksbepalingen die bij uw Microsoft Office Mobile-software worden geleverd prevaleren in zover deze in conflict zijn 

met deze Gebruiksrechten voor producten.*  

3. Uw recht tot het installeren en gebruiken van de Microsoft Office Mobile-software op uw smartphones creëert geen (extra) 

garantie- of ondersteuningsverplichtingen voor de hardware of voor overige software die op uw smartphones wordt uitgevoerd. 

* Zie ook “Gebruik van andere websites, toepassingen en diensten” voor Online Diensten die onder deze Gebruikersrechten voor Resellers 

van Online Diensten vallen. 

UPGRADES VAN ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE 

Als we een belangrijke upgrade aanbieden voor software waarvoor u over een licentie beschikt op grond van uw gebruikers-SL voor 
de Online Dienst, moet u de upgrade installeren op alle apparaten die gebruikmaken van de Online Dienst om onderbreking van de 
Online Dienst te voorkomen. 

VALIDATIE VAN ABONNEMENTEN 

Microsoft kan automatisch controleren welke versie van de software door uw gebruikers is geïnstalleerd op hun apparaten. 
Apparaten waarop de software is geïnstalleerd kunnen zo nu en dan informatie verstrekken om te controleren of de software naar 
behoren van een licentie is voorzien en de looptijd daarvan niet is verstreken. Tot deze informatie behoren de softwareversie, de 
Windows Live-id van de gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Als de software 
niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij 
Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq voor meer informatie 
over het verkrijgen van updates van bevoegde bronnen. Door de software te gebruiken stemt u in met het verzenden van de 
gegevens die in deze sectie worden beschreven. 

MEDIA-ELEMENTEN EN SJABLONEN 

Microsoft verleent u een licensie voor het kopiëren, distribueren, uitvoeren en weergeven van media-elementen (afbeeldingen, 
illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere inhoudsvormen) die zijn inbegrepen in de software en 
de Office-webapplicaties in projecten en documenten, met dien verstande dat het volgende niet is toegestaan: (i) kopieën van 
de media-elementen zelfstandig of als product verkopen, in licentie geven of distribueren als de primaire waarde van het product 
uit de media-elementen bestaat; (ii) uw klanten rechten verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te 
distribueren; (iii) media-elementen in licentie geven of distribueren voor commerciële doeleinden, waaronder de representatie van 
identificeerbare personen, overheden, logo’s, handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen gebruiken op manieren die 
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of (iv) de media-elementen gebruiken voor het maken 
van obsceen of lasterlijk werk. Andere media-elementen die toegankelijk zijn via Office.com of via Office-functies via andere 
websites, zijn onderworpen aan de voorwaarden van die websites. 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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Office 365 ProPlus  
DESKTOPAPPLICATIES GEBRUIKERS-SL´s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

 Gebruikers-SL voor Office 365 ProPlus of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E3-E4 of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business  

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Office 365 ProPlus: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN: de Bing Maps-kennisgeving in Bijlage 1 is van toepassing. 

INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN 

Elke gebruiker waaraan de Klant een Gebruikers-SL toewijst, dient te beschikken over een Microsoft Account om de software die bij het 
abonnement wordt geleverd te kunnen gebruiken. Deze gebruikers: 
1. mogen de software die bij de SL worden geleverd activeren op ten hoogste vijf OSE’s voor lokaal of extern gebruik; 

2. mogen de software ook door middel van Shared Computer Activation (SCA) installeren op een netwerkserver van Microsoft Azure-
platformdiensten en de software gebruiken voor het maken, bewerken of opslaan van documenten. Binnen de context van dit 
gebruikersrecht betekent “netwerkserver” een fysieke hardwareserver voor exclusief gebruik door de Klant.  

3. moet met elk apparaat waarop de gebruiker de software heeft geïnstalleerd ten minste eenmaal per 30 dagen een verbinding met internet 
maken. Dit nalaten kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software. 

SMARTPHONES EN TABLETS 

1. Elke gebruiker aan wie u een Gebruikers-SL toewijst, mag daarnaast de Microsoft Office Mobile-software activeren om 

documenten te maken, bewerken of opslaan op maximaal vijf smartphones en vijf tablets van de gebruiker.  

2. De gebruiksbepalingen die bij uw Microsoft Office Mobile-software worden geleverd prevaleren in zover deze in conflict zijn met 

deze Gebruiksrechten voor producten.*  

3. Uw recht tot het installeren en gebruiken van de Microsoft Office Mobile-software op uw smartphones creëert geen (extra) 

garantie- of ondersteuningsverplichtingen voor de hardware of voor overige software die op uw smartphones wordt uitgevoerd. 

* Zie ook “Gebruik van andere websites, toepassingen en diensten” voor Online Diensten die onder deze Gebruikersrechten voor Resellers 

van Online Diensten vallen. 

OFFICE HOME & STUDENT 2013 RT COMMERCIAL USE 

1. Uw gebruikers-SL is van invloed op uw recht op gebruik van de software in het kader van een afzonderlijk verkregen Office 
Home & Student 2013 RT-licentie: het verbod op commercieel gebruik van de software wordt opgeheven.  

2. U mag de gebruiker aan wie u de gebruikers-SL toewijst, toestaan om Office Home &Student 2013 RT zoals hier opgegeven te 

gebruiken gedurende de looptijd van uw Abonnement. 

3. Afgezien van de toestemming voor commercieel gebruik van de software blijft alle gebruik onderworpen aan de voorwaarden en 

gebruiksrechten die worden geleverd met de Office Home &Student 2013 RT-licentie.  

4. Aanschaf van de dienst vormt geen (uitbreiding van) garantie of verplichting tot ondersteuning in het kader van de Office Home & 

Student 2013 RT-licentie. 

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR OFFICE WEB APPS SERVER 2013 

Indien Office Web Apps Server 2013-software is inbegrepen in uw Office 365 ProPlus-abonnement waarvoor een licentie is 
afgenomen op grond van een volume licensing overeenkomst, is uw gebruik ervan onderworpen aan de voorwaarden die worden 
geleverd bij de Office Web Apps Server 2013-software. U moet instemmen met die licentievoorwaarden om de software te kunnen 
gebruiken. Dit is niet van toepassing als u een licentie hebt afgenomen op grond van de Microsoft Online Subscription 
Overeenkomst of de Microsoft Overeenkomst voor Online Diensten. 

UPGRADES VAN ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE 

Als we een belangrijke upgrade aanbieden voor software waarvoor u over een licentie beschikt op grond van uw gebruikers-SL voor 
de Online Dienst, moet u de upgrade installeren op alle apparaten die gebruikmaken van de Online Dienst om onderbreking van de 
Online Dienst te voorkomen. 

VALIDATIE VAN ABONNEMENTEN 

Microsoft kan automatisch controleren welke versie van de software door uw gebruikers is geïnstalleerd op hun apparaten. 
Apparaten waarop de software is geïnstalleerd kunnen zo nu en dan informatie verstrekken om te controleren of de software naar 
behoren van een licentie is voorzien en de looptijd daarvan niet is verstreken. Tot deze informatie behoren de softwareversie, de 
Windows Live-id van de gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Als de software 
niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij 
Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq voor meer informatie 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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over het verkrijgen van updates van bevoegde bronnen. Door de software te gebruiken stemt u in met het verzenden van de 
gegevens die in deze sectie worden beschreven. 

MEDIA-ELEMENTEN EN SJABLONEN 

Microsoft verleent u een licensie voor het kopiëren, distribueren, uitvoeren en weergeven van media-elementen (afbeeldingen, 
illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere inhoudsvormen) die zijn inbegrepen in de software en 
de Office-webapplicaties in projecten en documenten, met dien verstande dat het volgende niet is toegestaan: (i) kopieën van de 
media-elementen zelfstandig of als product verkopen, in licentie geven of distribueren als de primaire waarde van het product 
uit de media-elementen bestaat; (ii) uw klanten rechten verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te 
distribueren; (iii) media-elementen in licentie geven of distribueren voor commerciële doeleinden, waaronder de representatie van 
identificeerbare personen, overheden, logo’s, handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen gebruiken op manieren die 
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of (iv) de media-elementen gebruiken voor het maken 
van obsceen of lasterlijk werk. Andere media-elementen, 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Project Pro for Office 365 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

  

 Gebruikers-SL voor Project Pro for Office 365 of 

 Gebruikers-SL voor Project Online met Project Pro voor 
Office 365  

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Project Pro voor Office 365: 

SERVICE LEVEL-OVEREENKOMST: nee 

INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN 

Elke gebruiker waaraan de Klant een Gebruikers-SL toewijst, dient te beschikken over een Microsoft Account om de software die bij het 
abonnement wordt geleverd te kunnen gebruiken. Deze gebruikers: 
4. mogen de software die bij de SL worden geleverd activeren op ten hoogste vijf OSE’s voor lokaal of extern gebruik; 

5. mogen de software ook door middel van Shared Computer Activation (SCA) installeren op een netwerkserver van Microsoft Azure-
platformdiensten en de software gebruiken voor het maken, bewerken of opslaan van documenten. Binnen de context van dit 
gebruikersrecht betekent “netwerkserver” een fysieke hardwareserver voor exclusief gebruik door de Klant.  

6. moet met elk apparaat waarop de gebruiker de software heeft geïnstalleerd ten minste eenmaal per 30 dagen een verbinding met internet 
maken. Dit nalaten kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software. 

 

UPGRADES VAN ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE 

Als we een belangrijke upgrade aanbieden voor software waarvoor u over een licentie beschikt op grond van uw gebruikers-SL voor 
de Online Dienst, moet u de upgrade installeren op alle apparaten die gebruikmaken van de Online Dienst om onderbreking van de 
Online Dienst te voorkomen. 

VALIDATIE VAN ABONNEMENTEN 

Microsoft kan automatisch controleren welke versie van de software door uw gebruikers is geïnstalleerd op hun apparaten. 
Apparaten waarop de software is geïnstalleerd kunnen zo nu en dan informatie verstrekken om te controleren of de software naar 
behoren van een licentie is voorzien en de looptijd daarvan niet is verstreken. Tot deze informatie behoren de softwareversie, de 
Windows Live-id van de gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Als de software 
niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij 
Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq voor meer informatie 
over het verkrijgen van updates van bevoegde bronnen. Door de software te gebruiken stemt u in met het verzenden van de 
gegevens die in deze sectie worden beschreven. 

MEDIA-ELEMENTEN EN SJABLONEN 

Microsoft verleent u een licensie voor het kopiëren, distribueren, uitvoeren en weergeven van media-elementen (afbeeldingen, 
illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere inhoudsvormen) die zijn inbegrepen in de software en 
de Office-webapplicaties in projecten en documenten, met dien verstande dat het volgende niet is toegestaan: (i) kopieën van de 
media-elementen zelfstandig of als product verkopen, in licentie geven of distribueren als de primaire waarde van het product 
uit de media-elementen bestaat; (ii) uw klanten rechten verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te 
distribueren; (iii) media-elementen in licentie geven of distribueren voor commerciële doeleinden, waaronder de representatie van 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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identificeerbare personen, overheden, logo’s, handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen gebruiken op manieren die 
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of (iv) de media-elementen gebruiken voor het maken 
van obsceen of lasterlijk werk. Andere media-elementen die toegankelijk zijn via Office.com of via Office-functies via andere 
websites, zijn onderworpen aan de voorwaarden van die websites. 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Visio Pro for Office 365 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

  

 Gebruikers-SL voor Visio Pro for Office 365  

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op Visio Pro voor Office 365: 

SERVICE LEVEL-OVEREENKOMST: nee 

INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN 

Elke gebruiker waaraan de Klant een Gebruikers-SL toewijst, dient te beschikken over een Microsoft Account om de software die bij het 
abonnement wordt geleverd te kunnen gebruiken. Deze gebruikers: 
1. mogen de software die bij de SL worden geleverd activeren op ten hoogste vijf OSE’s voor lokaal of extern gebruik; 

2. mogen de software ook door middel van Shared Computer Activation (SCA) installeren op een netwerkserver van Microsoft Azure-
platformdiensten en de software gebruiken voor het maken, bewerken of opslaan van documenten. Binnen de context van dit 
gebruikersrecht betekent “netwerkserver” een fysieke hardwareserver voor exclusief gebruik door de Klant.  

3. moet met elk apparaat waarop de gebruiker de software heeft geïnstalleerd ten minste eenmaal per 30 dagen een verbinding met internet 
maken. Dit nalaten kan gevolgen hebben voor de functionaliteit van de software. 

 
 

UPGRADES VAN ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE 

Als we een belangrijke upgrade aanbieden voor software waarvoor u over een licentie beschikt op grond van uw gebruikers-SL voor 
de Online Dienst, moet u de upgrade installeren op alle apparaten die gebruikmaken van de Online Dienst om onderbreking van de 
Online Dienst te voorkomen. 

VALIDATIE VAN ABONNEMENTEN 

Microsoft kan automatisch controleren welke versie van de software door uw gebruikers is geïnstalleerd op hun apparaten. 
Apparaten waarop de software is geïnstalleerd kunnen zo nu en dan informatie verstrekken om te controleren of de software naar 
behoren van een licentie is voorzien en de looptijd daarvan niet is verstreken. Tot deze informatie behoren de softwareversie, de 
Windows Live-id van de gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Als de software 
niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij 
Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq voor meer informatie 
over het verkrijgen van updates van bevoegde bronnen. Door de software te gebruiken stemt u in met het verzenden van de 
gegevens die in deze sectie worden beschreven. 

MEDIA-ELEMENTEN EN SJABLONEN 

Microsoft verleent u een licensie voor het kopiëren, distribueren, uitvoeren en weergeven van media-elementen (afbeeldingen, 
illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere inhoudsvormen) die zijn inbegrepen in de software en 
de Office-webapplicaties in projecten en documenten, met dien verstande dat het volgende niet is toegestaan: (i) kopieën van de 
media-elementen zelfstandig of als product verkopen, in licentie geven of distribueren als de primaire waarde van het product 
uit de media-elementen bestaat; (ii) uw klanten rechten verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te 
distribueren; (iii) media-elementen in licentie geven of distribueren voor commerciële doeleinden, waaronder de representatie van 
identificeerbare personen, overheden, logo’s, handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen gebruiken op manieren die 
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of (iv) de media-elementen gebruiken voor het maken 
van obsceen of lasterlijk werk. Andere media-elementen die toegankelijk zijn via Office.com of via Office-functies via andere 
websites, zijn onderworpen aan de voorwaarden van die websites. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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Aan Office 365 verwante diensten 

Exchange Online Archiving for Exchange Online 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers waarvan Klantgegevens door de Online Dienst 

of verwante software worden verwerkt en opgeslagen 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Archiving 

(voor Exchange Online) 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Exchange Online Archiving for Exchange Server 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers waarvan Klantgegevens door de Online Dienst 

of verwante software worden verwerkt en opgeslagen 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Archiving 

 

Aanvullende voorwaarden: 

GEBRUIK MET DE STANDAARD-CAL VOOR EXCHANGE SERVER 2013 

Gebruikers met een licentie voor de Standaard-CAL voor Exchange Server 2013 mogen de functies van de Exchange Server 2013 
Enterprise-CAL gebruiken die nodig zijn voor het gebruik van Exchange Online Archiving for Exchange Server. 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Exchange Online Basic 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Basic 

 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden 

Exchange Online Kiosk 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Kiosk, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise K1 
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Exchange Online Plan 1 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software. 

Archivering mag alleen worden gebruikt voor 

messagingopslag. 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 1, of 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 2, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business 

 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Exchange Online Plan 2 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

Archivering mag alleen worden gebruikt voor 

messagingopslag. 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 2, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E3-E4, of 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 2E 

 

Aanvullende voorwaarden: 

Exchange Online Plan 2 is de opvolger van de Online Dienst Exchange Hosted Archive. 
 

Als u Exchange Hosted Archive verlengt naar Exchange Online Plan 2 en nog niet bent overgestapt naar Exchange Online Plan 2, 
mogen uw gelicentieerde gebruikers de dienst Exchange Hosted Archive blijven gebruiken onder de voorwaarden van de Product Use 
Rights van maart 2011 totdat u overstapt naar Exchange Online Plan 2, of totdat uw Gebruikers-SL’s voor Exchange Online Plan 2 
aflopen, indien dat eerder het geval is. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Exchange Online Protection 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers waarvan de Klantgegevens worden verwerkt 

door de Online Dienst of verwante software. 
 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Kiosk, of 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 1, of 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Plan 2, of 

 Gebruikers-SL voor Exchange Online Protection of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise K1, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E3, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E4 
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Voor gedeelde, resource- en toepassingsgebaseerde postvakken 
is geen licentie voor Exchange Online Protection vereist. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Lync Online Plan 1 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Lync Online Plan 1-2, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business, of  

 Gebruikers-SL voor Live Meeting Professional, of 

 Gebruikers-SL voor Live Meeting Standard 

Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN 

De kennisgevingen over registratie en H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 in Bijlage 1 zijn van toepassing. 

MICROSOFT SILVERLIGHT SOFTWARE 

Lync 2010 bevat Silverlight. Silverlight kan coderingstechnologie H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 bevatten.  

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Lync Online Plan 2 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de Online Dienst 
of gerelateerde software. Echter,  

 Gebruikers met een licentie voor Lync Online Plan 1 

 Gebruikers met een CAL voor Lync Server Standard 

 Gebruikers met een CAL voor Lync Server Enterprise 

hebben de vereiste SL’s niet nodig voor toegang tot de Online 
Dienst voor een ander doel dan het plannen of uitvoeren van 
een webvergadering. 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Lync Online Plan 2, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business, of 

 Gebruikers-SL voor Live Meeting Professional, of 

 Gebruikers-SL voor Live Meeting Standard 

 

 

 

Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN 

De kennisgevingen over registratie en H.264/AVC, MPEG-4 

AVC, en/of VC-1 in Bijlage 1 zijn van toepassing. 

 

 



Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Online Microsoft Diensten  19 

Inleiding → Algemene voorwaarden → Dienstvoorwaarden → Bijlagen → Productindex  

  

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Lync Online Plan 3 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de Online 
Dienst of gerelateerde software. 

Echter,  

  

 Gebruikers met een licentie voor Lync Online Plan 1 

 Gebruikers met een CAL voor Lync Server Standard 

 Gebruikers met een CAL voor Lync Server Enterprise 

Externe gebruikers die niet zijn geverifieerd hebben de 

vereiste SL’s niet nodig voor toegang tot de Online Dienst 

voor een ander doel dan (i) het plannen of uitvoeren van 

een webvergadering of (ii) het starten van een gesprek via 

het openbare telefoonnetwerk. 

 

 

Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN 

De kennisgevingen over registratie en H.264/AVC, MPEG-4 

AVC, en/of VC-1 in Bijlage 1 zijn van toepassing. 

 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Lync Online Plan 3, of 

 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E4
 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Lync-to-Phone Add-on voor Office 365 Small Business en Small Business Premium 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de Online 
Dienst of gerelateerde software. 

 

 

Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVINGEN 

De kennisgevingen over registratie en H.264/AVC, MPEG-4 

AVC, en/of VC-1 in Bijlage 1 zijn van toepassing. 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Lync-to-Phone Add-on voor Small 

Business en Small Business Premium 
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Office 365 Business Essentials 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Business Essentials 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Office 365 Business Premium 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Business Premium 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Office 365 Small Business 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

 

 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Small Business 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Office 365 Small Business Premium 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: Vereiste SL: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software.  

 

 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Small Business Premium 

Aanvullende voorwaarden: 



Aanvullende Gebruiksvoorwaarden voor Online Microsoft Diensten  21 

Inleiding → Algemene voorwaarden → Dienstvoorwaarden → Bijlagen → Productindex  

  

VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN OFFICE-TOEPASSINGEN 

INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN 

1. Elke gebruiker aan wie u een Gebruikers-SL toewijst, mag de software activeren voor plaatselijk of extern gebruik op hoogstens 
vijf OSE’s tegelijk. 

2. De gelicentieerde gebruiker mag ook de software gebruiken die is geactiveerd door een andere gebruiker in het kader van een 
andere Gebruikers-SL.  

3. U mag andere gebruikers op afstand toegang tot de software verlenen uitsluitend om ondersteunende diensten te leveren.  

 

SMARTPHONES EN TABLETS 

1. Elke gebruiker aan wie u een Gebruikers-SL toewijst, mag daarnaast de Microsoft Office Mobile-software activeren om 

documenten te maken, bewerken of opslaan op maximaal vijf smartphones en vijf tablets van de gebruiker. 

2. De gebruiksbepalingen die bij uw Microsoft Office Mobile-software worden geleverd prevaleren in zover deze in conflict zijn met 

deze Gebruiksrechten voor producten.*  

3. Uw recht tot het installeren en gebruiken van de Microsoft Office Mobile-software op uw smartphones creëert geen (extra) 

garantie- of ondersteuningsverplichtingen voor de hardware of voor overige software die op uw smartphones wordt uitgevoerd. 

UPGRADES VAN ONLINE DIENSTEN EN SOFTWARE 

Als we een belangrijke upgrade aanbieden voor software waarvoor u over een licentie beschikt op grond van uw gebruikers-SL voor 
de Online Dienst, moet u de upgrade installeren op alle apparaten die gebruikmaken van de Online Dienst om onderbreking van de 
Online Dienst te voorkomen. 

VEREISTE VERBINDING 

Elke gebruiker aan wie u een gebruikers-SL toewijst moet met elk apparaat waarop deze de software heeft geïnstalleerd ten minste 
eenmaal per 30 dagen een verbinding met internet maken. Indien een gebruiker niet aan deze vereiste voldoet kan dit gevolgen 
hebben voor de functionaliteit van de software. 

VALIDATIE VAN ABONNEMENTEN 

Microsoft kan automatisch controleren welke versie van de software door uw gebruikers is geïnstalleerd op hun apparaten. 
Apparaten waarop de software is geïnstalleerd kunnen zo nu en dan informatie verstrekken om te controleren of de software naar 
behoren van een licentie is voorzien en de looptijd daarvan niet is verstreken. Tot deze informatie behoren de softwareversie, de 
Windows Live-id van de gebruiker, informatie over de product-id, een machine-id en het IP-adres van het apparaat. Als de software 
niet van een juiste licentie is voorzien, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit. U mag alleen updates of upgrades ophalen bij 
Microsoft of overige bevoegde bronnen. Zie http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq voor meer informatie 
over het verkrijgen van updates van bevoegde bronnen. Door de software te gebruiken stemt u in met het verzenden van de 
gegevens die in deze sectie worden beschreven. 

MEDIA-ELEMENTEN EN SJABLONEN 

Microsoft verleent u een licensie voor het kopiëren, distribueren, uitvoeren en weergeven van media-elementen (afbeeldingen, 
illustraties, animaties, geluiden, muziek, videoclips, sjablonen en andere inhoudsvormen) die zijn inbegrepen in de software en 
de Office-webapplicaties in projecten en documenten, met dien verstande dat het volgende niet is toegestaan: (i) kopieën van de 
media-elementen zelfstandig of als product verkopen, in licentie geven of distribueren als de primaire waarde van het product 
uit de media-elementen bestaat; (ii) uw klanten rechten verlenen om de media-elementen verder in licentie te geven of te 
distribueren; (iii) media-elementen in licentie geven of distribueren voor commerciële doeleinden, waaronder de representatie van 
identificeerbare personen, overheden, logo’s, handelsmerken of emblemen of deze typen afbeeldingen gebruiken op manieren die 
een goedkeuring of associatie met uw product, entiteit of activiteit impliceren; of (iv) de media-elementen gebruiken voor het maken 
van obsceen of lasterlijk werk. Andere media-elementen die toegankelijk zijn via Office.com of via Office-functies via andere 
websites, zijn onderworpen aan de voorwaarden van die websites. 

OFFICE HOME & STUDENT 2013 RT COMMERCIAL USE 

1. Uw gebruikers-SL is van invloed op uw recht op gebruik van de software in het kader van een afzonderlijk verkregen 
Office Home & Student 2013 RT-licentie: het verbod op commercieel gebruik van de software wordt opgeheven.  

2. U mag de gebruiker aan wie u de gebruikers-SL toewijst, toestaan om Office Home &Student 2013 RT zoals hier opgegeven 

te gebruiken gedurende de looptijd van uw Abonnement. 

3. Afgezien van de toestemming voor commercieel gebruik van de software blijft alle gebruik onderworpen aan de voorwaarden 

en gebruiksrechten die worden geleverd met de Office Home &Student 2013 RT-licentie.  

4. Aanschaf van de dienst vormt geen (uitbreiding van) garantie of verplichting tot ondersteuning in het kader van de Office Home & 

Student 2013 RT-licentie. 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/genuine/faq
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Office Online 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software. Voor Externe gebruikers die zijn 

uitgenodigd voor een sitecollectie via Share-by-Mail zijn 

geen gebruikers-SL’s nodig. 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Office Online, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise K1, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 ProPlus 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Power BI voor Office 365 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de 

Online Dienst of gerelateerde software. 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Power BI for Office 365, of 

 

Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVING: de Bing Maps-kennisgeving in Bijlage 1 is van toepassing. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Project Lite 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers die toegang hebben tot de dienst of verwante 

software 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Project Lite 

 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

 

Project Online 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers die toegang hebben tot de dienst of verwante 

software 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Project Online 
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Aanvullende voorwaarden: 

SHAREPOINT ONLINE  

Uw Project Online-dienst vereist het gebruik van SharePoint Online Plan 2, dat voor u wordt ingericht als onderdeel van de Project 
Online-dienst. U mag die SharePoint Online Plan 2-dienst uitsluitend gebruiken in verband met uw toegestane gebruik van Project 
Online, en uitsluitend met als doel het ondersteunen van de functionaliteit waarvoor u Project Online gebruikt. In het kader van deze 
licentievoorwaarden hebt u geen overige rechten voor het gebruik van SharePoint Online Plan 2. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

SharePoint Online Kiosk 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Geverifieerde gebruikers die de Online Dienst of verwante 

software gebruiken voor ‘alleen-lezentoegang’ om inhoud 

van sites te bekijken en ‘bewerkrechten’ voor browser- of 

InfoPath-formulieren, en Office 365 Enterprise K1-

gebruikers die de Online Dienst gebruiken voor het maken 

en bewerken van Office-documenten. Geen andere 

toegang of ander gebruik van de dienst is toegestaan. 

Voor Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd voor een 

sitecollectie via Share-by-Mail zijn geen gebruikers-SL’s 

nodig. 

 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise K1 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

SharePoint Online Plan 1 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de Online 

Dienst of gerelateerde software. U hebt echter geen 

toegang tot Infopath, Excel Services, Visio Services, 

Enterprise Search, E-discovery of Business Connectivity 

Services. Voor Externe Gebruikers die zijn uitgenodigd 

voor een sitecollectie via Share-by-Mail zijn geen 

Gebruikers-SL’s nodig. 

 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor SharePoint Online Plan 1 of 

 Gebruikers-SL voor SharePoint Online Plan 2 of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3-E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business 

 

SL’s VOOR INVOEGTOEPASSINGEN 

Wanneer vereist: 

 Voor elke gigabyte aan opslagruimte boven de 

opslagruimte geleverd bij de Gebruikers-SL’s 

Vereiste SL: 

 Aanvullende SL voor Office 365 Extra File Storage 
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Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

SharePoint Online Plan 2 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Geverifieerde gebruikers die toegang hebben tot de Online 

Dienst of gerelateerde software. Voor Externe Gebruikers 

die zijn uitgenodigd voor een sitecollectie via Share-by-

Mail zijn geen Gebruikers-SL’s nodig. 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor SharePoint Online Plan 2 of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E3-E4 

 

SL’s VOOR INVOEGTOEPASSINGEN 

Wanneer vereist: 

 Voor elke gigabyte aan opslagruimte boven de 

opslagruimte geleverd bij de Gebruikers-SL’s 

Vereiste SL: 

 Aanvullende SL voor Office 365 Extra File Storage 

  

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

OneDrive voor Bedrijven 
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Elke gebruiker die toegang heeft tot de Online Dienst of 

gerelateerde software. 

 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL OneDrive for Business 

 

 
Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Overige Online Diensten 

Microsoft Rights Management  
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers die toegang hebben tot de dienst of 

gerelateerde software dat zij rechtenbeheer 

toepassen op inhoud 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Microsoft Rights 

Management 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

Online Dienst van Microsoft Intune  
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers die toegang hebben tot de Online 

Dienst of verwante software 

Vereiste licenties: 

 Gebruikers-SL voor Online Diensten van 

Microsoft Intune  
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Aanvullende voorwaarden: 

TOEPASSELIJKE KENNISGEVING: DE KENNISGEVING GEGEVENSOVERDRACHT IN BIJLAGE 1 IS VAN TOEPASSING. 

Elke gebruiker aan wie u een Gebruikers-SL toewijst, kan de Online Dienst en verwante software gebruiken om tot vijf apparaten 
te beheren. 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  

 

Yammer Enterprise  
GEBRUIKERS-SL’s 

Vereist voor al uw: 

 Gebruikers die toegang hebben tot de Online 

Dienst. Voor Externe Gebruikers die via externe 

netwerkfunctionaliteit voor Yammer zijn 

uitgenodigd, zijn geen gebruikers-SL’s nodig. 

Vereiste SL: 

 Gebruikers-SL voor Yammer Enterprise of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Business Essentials, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Business Premium, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise E1, E3 of E4, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Enterprise K1, of 

 Gebruikers-SL voor Office 365 Midsize Business 

Aanvullende voorwaarden: 

ONS GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS 

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in uw Volume Licensing-overeenkomst of de Algemene Voorwaarden is het gebruik 
door Microsoft van Klantgegevens in de Online Dienst Yammer Enterprise, zowel voor als nadat uw abonnement op de Online 
Dienst is verlopen of beëindigd, onderworpen aan de Yammer-privacyverklaring op https://www.yammer.com/about/privacy. 

CUSTOMER SUCCESS MANAGERS 

Diensten die aan u worden geleverd door een customer success manager, resulteren niet in een overdracht of toekenning 
van intellectuele-eigendomsrechten tussen de partijen. Werkproducten van customer success managers blijven in het bezit 
van Microsoft en worden, wanneer aan u geleverd, beschouwd als onderdeel van de Online Diensten, die door u kunnen 
worden gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden 

.

https://www.yammer.com/about/privacy
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Bijlage 1: Kennisgevingen 

BING MAPS  

De software omvat gebruik van Bing Maps. Inhoud die via Bing Maps wordt geleverd, waaronder, geocodes, mag alleen worden 

gebruikt binnen het product via welke de inhoud wordt geleverd. Op uw gebruik van Bing Maps zijn de gebruiksvoorwaarden voor 

de eindgebruiker van Bing Maps, beschikbaar op http://go.microsoft.com/?linkid=9710837, en de Privacyverklaring Bing Maps, 

beschikbaar op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686, van toepassing.  

KLANTENONDERSTEUNING 

Fixes. Als we tijdens de uitvoering van Klantenondersteuning Fixes aan u verstrekken, worden deze Fixes in licentie gegeven 

onder de licentievoorwaarden die gelden voor het Product waarop de Fixes betrekking hebben, tenzij bij de Fixes afzonderlijke 
voorwaarden worden verstrekt, in welk geval die voorwaarden gelden. Als Fixes zijn verstrekt voor Windows Azure-
diensten, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics Marketing of Microsoft Social Listening, gelden andere 
voorwaarden die Microsoft bij de Fixes verstrekt. Als geen andere voorwaarden worden verstrekt, krijgt u een niet-exclusieve, 
eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Fixes, uitsluitend voor uw interne gebruik. 
Het is niet toegestaan de Fixes aan te passen, de bestandsnaam ervan te wijzigen, of de Fixes te gebruiken in combinatie met 
computercode die niet van Microsoft afkomstig is. 

Reeds Bestaand Werk. Alle rechten met betrekking tot computercode of schriftelijk materiaal dat niet op computercode is 

gebaseerd, ontwikkeld of anderszins verkregen door of ten behoeve van de partijen of hun Gelieerde Ondernemingen los van uw 
volume licensing overeenkomst (“Reeds Bestaand Werk”) blijven het exclusieve eigendom van de partij die het Reeds Bestaande 
Werk levert. Tijdens de uitvoering van de Klantenondersteuning verlenen de beide partijen elkaar (en onze opdrachtnemers, waar 
nodig) een tijdelijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen van het Reeds Bestaande Werk dat 
aan de andere partij is verstrekt, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen in verband met de 
Klantenondersteuning. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de betrokken partijen overeengekomen, verlenen we u na volledige 
betaling een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen (indien van 
toepassing) van het Reeds Bestaand Werk van Microsoft dat is geleverd als onderdeel van resultaten van Klantenondersteuning, 
uitsluitend in de vorm waarin dit aan u is geleverd en uitsluitend ten behoeve van de interne bedrijfsdoelstellingen van u. De licentie 
voor Reeds Bestaand Werk van Microsoft wordt verleend aan u op voorwaarde dat u de voorwaarden van uw volume licensing 
overeenkomst naleeft. Als u zich bevindt in de Tsjechische Republiek, verklaart u dat de auteur de benodigde goedkeuring heeft 
verstrekt voor het aanpassen van uw reeds bestaande werk. Schending van de voorwaarden van uw volume licensing 
overeenkomst, of andere verklaringen met betrekking tot klantenondersteuning op grond van die overeenkomst, door u heeft 
gevolgen voor het verkrijgen van een eeuwigdurende licentie voor het Reeds Bestaande Werk van Microsoft dat Microsoft bij u 
achterlaat aan het einde van de uitvoering van de Klantenondersteuning door Microsoft. 

Materialen. Alle rechten op materialen (anders dan softwarecode) die door Leverancier zijn ontwikkeld en aan u zijn geleverd in het 

kader van Klantenondersteuning (“Materialen”), zijn Leverancier eigendom, tenzij in zover dergelijke Materialen bestaan uit Reeds 
Bestaand Werk van u. Leverancier verlenen u een niet-exclusieve, volledige betaalde licentie voor het gebruiken, reproduceren een 
aanpassen van de Materialen, uitsluitend voor uw interne bedrijfsactiviteiten en zonder verplichting tot het berekenen of betalen van 
royalty’s. 

Voorbeeldcode. Leverancier verlenen u niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije rechten voor het gebruiken en aanpassen van 

softwarecode, door Leverancier geleverd voor illustratieve doeleinden (“Voorbeeldcode”) en voor het reproduceren en distribueren 
van de objectcodevorm van de Voorbeeldcode, mits u ermee instemt: (i) niet onze naam, Leverancier logo of onze handelsmerken 
te gebruiken voor het op de markt brengen van uw softwareproducten waarin de Voorbeeldcode is ingebed; (ii) een geldige 
auteursrechtaanduiding op te nemen in uw softwareproduct waarin de Voorbeeldcode is ingebed; en (iii) Leverancier en onze 
leveranciers te vrijwaren, te beschermen en te verdedigen tegen vorderingen of gerechtelijke aanklachten, met inbegrip van kosten 
voor gerechtelijke bijstand, die voorkomen uit of het gevolg zijn van het gebruik of de distributie van Voorbeeldcode.  

Rechten van Gelieerde Ondernemingen. Het is u toegestaan de rechten in dit artikel te sublicentiëren aan uw Gelieerde 

Ondernemingen, maar uw Gelieerde Ondernemingen mogen deze rechten niet opnieuw sublicentiëren. Bovendien moet het gebruik 
door uw Gelieerde Ondernemingen stroken met de licentievoorwaarden die zijn opgenomen in uw volume licensing overeenkomst. 

Garanties en afwijzingen 

Garantie voor Klantenondersteuning. Leverancier garanderen dat alle Klantenondersteuning met vakkundige zorg en 

bekwaamheid zal worden verleend. 

GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJZEN WE ALLE 

VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK 
ZIJN, ANDERS DAN DIE UITDRUKKELIJK IN UW VOLUME LICENSING OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN. DEZE 
AFWIJZING GELDT ONDER ANDERE VOOR ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR EIGENDOM, HET NIET 
INBREUK MAKEN, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT OF RESULTATEN, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT ALLE ADVIEZEN, AANBEVELINGEN, FIXES, RESULTATEN VAN 
KLANTENONDERSTEUNING, EN GERELATEERDE MATERIALEN GELEVERD DOOR ONS EN ONZE GELIEERDE 

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
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ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN OPDRACHTNEMERS BIJ HET VERLENEN VAN DE 
KLANTENONDERSTEUNING. 

KENNISGEVING VAN AUTOMATISCHE UPDATES VOOR OUDERE VERSIES VAN SQL SERVER 

Als de software is geïnstalleerd op servers of apparaten waarop een ondersteunde versie van SQL Server ouder dan SQL 
Server 2012 (of componenten van een daarvan) wordt uitgevoerd, wordt deze software automatisch bijgewerkt en worden 
bepaalde bestanden of functies binnen die versies vervangen door bestanden van deze software. Deze functie kan niet worden 
uitgeschakeld. Verwijdering van deze bestanden kan leiden tot fouten in de software en de oorspronkelijke bestanden zijn mogelijk 
niet te herstellen. Door deze software te installeren op een server of apparaat waarop deze versies worden uitgevoerd, gaat u 
akkoord met deze updates voor al deze versies en exemplaren van SQL Server (inclusief componenten daarvan) die op die server 
of dat apparaat worden uitgevoerd.  

KENNISGEVING VAN GEGEVENSOVERDRACHT 

Het product bevat een of meer softwarefuncties waarmee verbinding wordt gemaakt met Microsoft of met computersystemen van 
serviceproviders via internet. Deze functies worden aangewezen in het document Kennisgevingen van gegevensoverdracht op 
http://microsoft.com/licensing/contracts. Microsoft levert via deze functies services bij de producten. U ontvangt niet altijd een aparte 
melding wanneer een functie verbinding maakt. In sommige gevallen moet u een functie uitschakelen of kunt u een functie niet 
gebruiken. 

Computergegevens 

Voor de functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw 
IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop 
u de software hebt geïnstalleerd.  

Gebruik van gegevens 

Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. Microsoft gebruikt deze 
gegevens om services aan u beschikbaar te stellen wanneer u de software gebruikt. Microsoft kan de computergegevens, 
acceleratorgegevens, gegevens over zoeksuggesties, foutrapporten en rapporten inzake schadelijke software en URL-
filterrapporten gebruiken ter verbetering van haar software en services. Leverancierkunnen deze informatie ook delen met anderen, 
zoals leveranciers van hardware en software. Deze kunnen de informatie gebruiken om de werking van hun producten in 
combinatie met Microsoft-software te verbeteren. 

Toestemming voor gegevensoverdracht 

Door deze softwarefuncties te gebruiken gaat u akkoord met het verzenden van computergegevens, zoals uw IP-adres, 
besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop 
u de software uitvoert.  

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE VISUELE STANDAARD H.264/AVC, DE VIDEOSTANDAARD VC-1, 
DE VISUELE STANDAARD MPEG-4 EN DE VIDEOSTANDAARD MPEG-2 

Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, 
L.L.C. is deze kennisgeving vereist: 

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL EN MPEG-2 VIDEO 
PATENT PORTFOLIO-LICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR 
(i) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE BOVENSTAANDE (‘VIDEOSTANDAARDEN’) EN/OF (ii) HET 
DECODEREN VAN AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 OF MPEG 2 VIDEO DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN 
NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD 
IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, 
NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE 
http://www.mpegla.com/index1.cfm 

Ter verduidelijking: deze kennisgeving legt geen beperkingen of belemmeringen op voor het gebruik van de software voor normale 
zakelijke doeleinden ten behoeve van het bedrijf zelf zonder dat sprake is van (i) herdistributie van de software aan derden, of 
(ii) het creëren van materiaal met technologieën conform de VIDEOSTANDAARDS voor distributie aan derden. 

MOGELIJK ONGEWENSTE SOFTWARE (KENNISGEVING I) 

Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender automatisch naar ‘spyware’, ‘adware’ en overige ongewenste software. Als er 
mogelijk ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen (in quarantaine plaatsen) 
of verwijderen. Alle mogelijk ongewenste software met de classificatie ‘high’ of ‘severe’ wordt automatisch na de scan verwijderd, 
tenzij u zelf de standaardinstellingen wijzigt. Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://www.mpegla.com/index1.cfm
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overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of dat u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige 
software op uw computer. 

Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk ongewilde software is. 

MOGELIJK ONGEWENSTE SOFTWARE (KENNISGEVING II) 

De software doorzoekt uw computer op meer of minder schadelijke malware, met inbegrip van maar niet beperkt tot spyware en 
andere mogelijk ongewenste software (“Mogelijk ongewenste software”). De software verwijdert of schakelt alleen meer of minder 
schadelijke Mogelijk ongewenste software uit indien u daarmee instemt. Het verwijderen of uitschakelen van Mogelijk ongewenste 
software kan betekenen dat andere software op uw computer niet langer functioneert, en het kan er voor zorgen dat u een licentie 
moet verbreken om andere software op uw computer te gebruiken indien deze andere software de Mogelijk ongewenste software 
op uw computer heeft geïnstalleerd om andere software te kunnen gebruiken. U dient de licentievoorwaarden voor andere software 
te lezen voordat u toestemming geeft tot het verwijderen van deze Mogelijk ongewenste software.  

Door de software te gebruiken, is het mogelijk dat u of uw systeem ook software verwijdert of uitschakelt die geen Mogelijk 
ongewenste software is. 

KENNISGEVING BETREFFENDE REGISTRATIE 

De wetten in sommige rechtsgebieden vereisen dat personen worden ingelicht en hun toestemming verlenen alvorens hun 
communicatie mag worden onderschept, in de gaten gehouden en/of opgenomen en/of stellen beperkingen aan de verzameling, 
opslag en het gebruik van gegevens op basis waarvan de identiteit van de persoon kan worden vastgesteld. U stemt ermee in alle 
toepasselijke wetten na te leven en alle benodigde toestemming te verkrijgen en alle benodigde bekendmakingen te verrichten 
voordat u de Online Dienst en/of de registratiefuncties gebruikt. 

 

Inhoudsopgave / Algemene voorwaarden  
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Bijlage 2: Softwarelicentievoorwaarden  
 

 
1) Softwarelicentieverlening. 

a. Algemeen. Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst de licentiegever (“Licentiegever”) van de 

Gelicentieerde Software en u. Licentieverlening is onder voorbehoud van uw verplichting tot betalen en uw naleving 

van deze overeenkomst en eventuele aanvullende product use rights die zijn geassocieerd met deze overeenkomst. 

De Licentie is niet-exclusief, niet-eeuwigdurend (tenzij uitdrukkelijk bepaald) en niet-overdraagbaar (tenzij uitdrukkelijk 

bepaald). Het vermogen tot het gebruik van de Gelicentieerde Software kan worden beïnvloed door minimale 

systeemvereisten of andere factoren. De Licentiegever behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend 

voor (en geen andere rechten ontstaan door implicatie, estoppel, uitstoting, of anderszins). 

b. Gelicentieerde Software. de Licentiegever verleent u licenties voor het aantal exemplaren van de Gelicentieerde 

Software dat u hebt besteld bij de Licentiegever en het recht een voorgaande (oudere) versie in plaats van de 

Gelicentieerde Software, indien gespecificeerd in de product use rights. 

 
i. Wanneer worden licenties eeuwigdurend? Tenzij u eeuwigdurende licenties verkrijgt op grond van een 

beschikbare uitkoopoptie van de Licentiegever, geldt de Licentie voor de Gelicentieerde Software die is 

verkregen op grond van deze overeenkomst slechts voor de duur van deze overeenkomst. Eventuele 

verwijzingen in de product use rights betreffende het uitvoeren van Gelicentieerde Software op eeuwigdurende 

basis zijn uitsluitend van toepassing indien u eeuwigdurende licenties verkrijgt op grond van een toepasselijke 

uitkoopoptie. 

 
ii. Licentiebevestiging. De volgende elementen vormen bij elkaar het bewijs van uw licentie (of, indien een 

uitkoopoptie beschikbaar is en u daarvan hebt gebruikgemaakt, uw eeuwigdurende licentie): (a) deze 

overeenkomst, (b) de orderbevestiging, indien van toepassing, (c) in geval van overdracht, voor zover 

toegestaan door deze overeenkomst, het bewijs van overdracht van de licentie, en (d) het betalingsbewijs. 

 
iii. Licentierechten staan los van de levering van softwaremedia. De rechten met betrekking tot Gelicentieerde 

Software verkregen op grond van deze overeenkomst staan los van een eventuele levering van softwaremedia. 

 
iv. Overdracht van licenties aan Gelieerde Ondernemingen of derden. 

 
1. Recht van overdracht. U bent pas gerechtigd licenties voor Gelicentieerde Software onder deze 

overeenkomst over te dragen nadat u hebt gebruikgemaakt van een beschikbare uitkoopoptie. 

U mag een volledig betaalde eeuwigdurende licentie uitsluitend overdragen aan: (1) een Gelieerde 

Onderneming; of (2) een niet-gelieerde derde partij in verband met een fusie of overdracht van 

eigendom van uw onderneming. Overdracht van licenties is alleen geldig indien u deze overeenkomst 

verstrekt aan de partij die de licenties ontvangt en de betreffende partij deze schriftelijk aanvaardt. 

Pogingen tot overdracht die niet in overeenstemming zijn met dit artikel zijn ongeldig. Overdracht van 

licenties stelt de toewijzende partij niet vrij van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst. 

Het doorverkopen van licenties, en elke andere vorm van overdracht die niet uitdrukkelijk door dit artikel 

worden toegestaan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
2. Bepaalde overdrachten zijn niet toegestaan. Overdracht van het volgende is niet toegestaan: 

a. licenties voor korte termijn (90 dagen of minder); 

b. tijdelijk recht tot het gebruik van Gelicentieerde Software; 

c. Microsoft Software Assurance-dekking, indien aanwezig; 

d. eeuwigdurende licenties voor een versie van Gelicentieerde Software die is verkregen door 

middel van Microsoft Software Assurance, los van de volledige licentie voor de betreffende 

versie; of 

e. een eeuwigdurende upgradelicentie voor een desktop operating system, los van de 

onderliggende licentie van het desktop operating system of van het computersysteem waarop 

de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd en waaraan de licentie is toegewezen. 

 
c. Beperkingen op het gebruik. Gelicentieerde Software wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U bent niet 

gerechtigd tot: 

i. Gelicentieerde Software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, 

behalve voor zover het toepasselijke recht dit niettegenstaande deze beperking toestaat; 
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ii. Gelicentieerde software verhuren, doorverkopen, of hosten ten behoeve van of voor derden, behalve voor zover 

dit eventueel uitdrukkelijk in de product use rights voor gegeven Gelicentieerde Software wordt toegestaan; 

iii. Onderdelen van Gelicentieerde Software scheiden en gebruiken op twee of meer computers, onderdelen op 

verschillende tijdstippen upgraden of downgraden, of onderdelen afzonderlijk overdragen, behalve voor zover 

dit eventueel uitdrukkelijk wordt toegestaan de in gebruiksvoorwaarden voor het product; of 

iv. De Gelicentieerde Software wijzigen of afgeleide werken maken. 
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