MCAFEE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN,
GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS.
INDIEN U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN NAMENS EEN ANDERE PERSOON OF NAMENS EEN
ONDERNEMING OF ANDERE RECHTSPERSOON, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U DE VOLLEDIGE
BEVOEGDHEID HEEFT OM DEZE PERSOON, DIT BEDRIJF OF DEZE RECHTSPERSOON CONTRACTUEEL AAN
DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN:


DOWNLOAD, INSTALLEER, KOPIEER, OPEN OF GEBRUIK DEZE SOFTWARE DAN NIET; EN



RETOURNEER DEZE SOFTWARE EN HET GEBRUIKSRECHTBEWIJS DAN ONMIDDELLIJK AAN DE
PARTIJ BIJ WIE U ZE HEEFT AANGESCHAFT

1)

Definities.
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Onder ‘Geautoriseerde partner’ wordt verstaan een distributeur, wederverkoper of andere zakenpartner van
McAfee, die schriftelijk door McAfee is geautoriseerd voor het verkopen van Ondersteuning of
Softwarelicentierechten die worden toegewezen krachtens deze Overeenkomst.
‘Cloud Services’ verwijst naar de clouddiensten die McAfee levert aan de Klant zoals vermeld in een of
meerdere Licentiebrieven. Voor toegang tot de Cloud Services is ofwel een actieve
ondersteuningsovereenkomst ofwel een actief abonnement nodig, zoals vereist door de specifieke aanbieding.
Onder ‘Documentatie’ wordt verstaan het instructiemateriaal in gedrukte, elektronische of online vorm dat in het
Engels en, indien beschikbaar, in andere talen bij de Software wordt geleverd.
Onder ‘DAT's’ worden detectiedefinitiebestanden verstaan, ook wel handtekeningbestanden genoemd, die
code(s) bevatten die anti-malwaresoftware gebruikt om virussen, Trojaanse paarden en mogelijk ongewenste
programma's te detecteren en te repareren.
Onder ‘Licentiebrief’ wordt een brief verstaan die door McAfee aan u wordt verstrekt en waarin wordt bevestigd
welke Software en Ondersteuning u heeft aangeschaft, inclusief het van toepassing zijnde
productgebruiksrecht, zoals gedefinieerd in de Productgebruiksrechtdefinities (verder beschreven in
onderstaande Paragraaf 3a).
Onder een ‘Risicovol systeem’ wordt verstaan een apparaat of systeem dat extra veiligheidsfuncties nodig
heeft, zoals fail-safe- of fouttolerante prestatiefuncties voor het onderhouden van een veilige status wanneer
het redelijkerwijs te verwachten is dat storingen van het apparaat of systeem direct kunnen leiden tot
overlijden, persoonlijk letsel of catastrofale schade aan eigendommen. Een toestel of systeem met een failsafefunctie kan in het geval van een storing worden teruggezet naar een veilige staat in plaats van uit te vallen,
kan een secundair systeem bevatten dat in werking treedt om een storing te voorkomen of kan als back-up
dienen in geval van een storing. Een toestel of systeem met een fouttolerante functie kan wanneer er een
storing optreedt de bedoelde activiteiten voortzetten, mogelijk op een lager niveau, in plaats van helemaal uit te
vallen. Onder meer kunnen Risicovolle systemen nodig zijn bij cruciale infrastructuren, industrieterreinen,
fabrieken, apparaten die levensfuncties ondersteunen, navigatie- of communicatiesystemen voor vliegtuigen,
treinen, boten of voertuigen, luchtverkeerscontrole, wapensystemen, nucleaire faciliteiten, energiecentrales,
medische systemen en instellingen en transportinstellingen.
Onder ‘McAfee’ wordt verstaan (i) McAfee, LLC, kantoorhoudende in 2821 Mission College Blvd., Santa Clara,
Californië 95054, VS, als de Software is aangeschaft in de Verenigde Staten (behalve zoals vermeld in lid (vi),
hieronder), Canada, Mexico, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika of het Caribisch Gebied (ii) McAfee Ireland
Limited, kantoorhoudende in Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ierland, indien de Software is gekocht in
Europa, het Midden-Oosten of Afrika, (iii) McAFee (Singapore) Pte Ltd., met een vestiging in 101 Thomson
Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore, indien de Software is gekocht in Azië (behalve
China (indien de Software is gekocht in renminbi) of Japan) of in de regio die wordt aangeduid als Oceanië, (iv)
McAfee Co. Ltd., kantoorhoudende in Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0043, Japan, indien de Software is aangeschaft in Japan, (v) McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.,
met een vestiging in Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China, indien
de Software is gekocht in China (in renminbi), of (vi) McAfee Public Sector LLC, kantoorhoudende in 2821
Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, VS, indien de Software is gekocht door de Overheid van
de VS, een Overheid op staats- of gemeenteniveau, een Gezondheidsorganisatie of een Onderwijsinstelling
binnen de Verenigde Staten.
Onder ‘Software’ wordt verstaan het McAfee-softwareprogramma in objectcodeformaat (i) met een licentie van
McAfee en gekochft bij McAfee of haar Geautoriseerde partners, of (ii) geïntegreerd in of vooraf geladen op
McAfee-hardwareapparatuur die is gekocht bij McAfee of haar Geautoriseerde partners, in ieder geval met
inbegrip van Upgrades en Updates die u installeert tijdens de van toepassing zijnde Ondersteuningstermijn.
Software kan ook aanvullende kenmerken of functies bevatten waartoe toegang kan worden verkregen middels
ofwel een geldig abonnement ofwel een actief ondersteuningscontract voor bepaalde Cloud Services, zoals
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i)

j)
k)

l)

m)

2)

Licentietoekenning; eigendomsrechten.
a)

b)

c)

3)

vereist door de betreffende aanbieding en volgens de Voorwaarden Cloud Service.
‘Standaard’ betekent een technologie die speciaal is gemaakt door een door de overheid gesponsorde groep,
een door de branche gesponsorde groep of een andere vergelijkbare groep of entiteit die
technologiespecificaties creëert voor gebruik door anderen. Voorbeelden van Standaarden zijn GSM, LTE, 5G,
wifi, CDMA, MPEG en HTML. Voorbeelden van groepen die Standaarden creëren omvatten IEEE, ITU, 3GPP
en ETSI.
Onder ‘Dochteronderneming’ wordt verstaan alle entiteiten waarvan meer dan vijftig procent (50%) van de
aandelen met stemrecht uw eigendom is.
Onder ‘Ondersteuning’ of ‘Technische ondersteuning’ wordt verstaan de ondersteuningsservices die door
McAfee worden aangeboden voor de ondersteuning en het onderhoud van de Software en de McAfeehardwareapparatuur zoals verder beschreven in de Voorwaarden voor Technische ondersteuning en
Onderhoud van McAfee.
‘Updates’ hebben betrekking op inhoud van de Software en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, alle DAT’s,
handtekeningensets, beleidsupdates en database-updates voor de Software die aan het klantenbestand van
McAfee beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk
in rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht.
Onder ‘Upgrade’ worden alle verbeteringen aan de Software verstaan die aan de klanten van McAfee
beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning en die niet afzonderlijk in
rekening worden gebracht of door McAfee op de markt worden gebracht.
Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent McAfee u hierbij het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht om de Software vermeld in de Licentiebrief uitsluitend voor uw eigen interne
bedrijfsactiviteiten te gebruiken (voor het doel van deze Overeenkomst wordt onder gebruik van de Software
verstaan het downloaden, installeren en openen van de Software). U ontvangt geen rechten op Updates en
Upgrades, tenzij u Ondersteuning (of een serviceabonnement dat u recht geeft op Updates en Upgrades) heeft
aangeschaft.
De Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot zijn objectcode en broncode, ongeacht of deze aan u zijn
verstrekt, is strikt vertrouwelijk voor McAfee. McAfee (of haar licentiehouders) is de exclusieve eigenaar van en
behoudt zich het recht voor op alle rechten, eigendomsrechten en belangen (u heeft dit recht niet) met
betrekking tot de Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de Software, met uitzondering van de strekking van de beperkte licentie voor het gebruik van de
Software die u in deze Overeenkomst wordt verleend. Deze Overeenkomst is geen verkoopovereenkomst en er
worden geen aanspraken, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten voor de Software aan u
overgedragen conform deze Overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software en alle ideeën,
methoden, algoritmen, formules, processen en concepten die worden gebruikt voor de ontwikkeling van de
Software of die worden opgenomen in de Software, alle toekomstige Updates en Upgrades, en alle andere
verbeteringen, herzieningen, correcties, bug-fixes, hot-fixes, patches, aanpassingen, uitbreidingen, versies,
DAT's, handtekeningensets, upgrades en updates van het beleid en de database of andere updates met
betrekking tot de Software, alle afgeleide werken op basis van het voorgaande en alle kopieën van het
voorgaande handelsgeheimen en bedrijfseigendom van McAfee zijn, met grote commerciële waarde voor
McAfee.
Alle Cloud Services en Software die Cloud Services bevat, zijn onderhevig aan de McAfee-cloudvoorwaarden
voor de serviceovereenkomst, de hier te vinden zijn: http://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-ofservice-agreement.aspx

Voorwaarden voor kopieën en gebruik.
a)

b)

c)
d)
e)

Productgebruiksrecht: het gebruik van de Software is afhankelijk van de aangeschafte licenties (bijv.
knooppunten) en is onderworpen aan de Productgebruiksrechtdefinities zoals die op de toepassingsdatum van
uw Licentiebrief zijn vermeld op http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlementdefinitions.pdf.
Meerdere platforms/bundels: als de Software meerdere platforms ondersteunt of als de Software in een bundel
met andere software is geleverd, mag het totaalaantal apparaten waarop alle versies van de Software worden
geïnstalleerd uw productgebruiksrecht niet overschrijden. Voor bepaalde Software die is gelicentieerd als deel
van een suite-gebaseerd McAfee-product kan ook de aanschaf van een afzonderlijke McAfee-serverlicentie
vereist zijn voor bepaalde typen servers. In voorkomende gevallen wordt dit in de Documentatie aangegeven.
Geldigheidsperiode: de licentie is gedurende een beperkte periode (‘Geldigheidsperiode’) van kracht indien een
Geldigheidsperiode is vermeld in de Licentiebrief. In de overige gevallen zijn de licenties doorlopend van kracht.
Kopieën: u mag kopieën van de Software maken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor back-up-,
archiverings- en hersteldoeleinden.
Dochterondernemingen; Beherende partijen: u mag de Software door een Dochteronderneming laten gebruiken
in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst zolang deze entiteit uw
Dochteronderneming blijft. U kunt ook een derde partij, waarmee u een contract afsluit, uw IT-bronnen laten
beheren (‘Beherende partij’), met dien verstande dat (i) de Beherende partij de Software alleen gebruikt voor
uw interne activiteiten en niet ten voordele van een andere derde partij of de Beherende partij; (ii) de
Beherende partij ermee instemt te voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en (iii) u McAfee
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f)

4)

schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat de Software namens u zal worden gebruikt door een Beherende
partij. U bent verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de naleving of schending van de voorwaarden van
deze Overeenkomst door elke Dochteronderneming en Beherende partij.
Algemene beperkingen: het is niet toegestaan (i) om Software te decompileren, te disassembleren of te
reverse-engineeren of de broncode voor de Software te maken of opnieuw te maken; (ii) om aanduidingen van
auteursrecht of andere productidentificatie of eigendomsrechten, verzegeling of instructielabel afgedrukt,
gestempeld of bevestigd in of op Software of Documentatie te verwijderen, wissen, af te dekken of te bewerken;
of te verzuimen alle tekens van auteursrecht en andere eigendomsrechten in alle kopieën van de Software en
Documentatie die door u zijn gemaakt te behouden; (iii) om de Software te leasen, uit te lenen of te gebruiken
voor timesharing- of servicebureaudoeleinden; het gebruik van de Software te verkopen, verhandelen, er een
licentie of sublicentie voor te verlenen of op andere wijze rechten verlenen aan een persoon of entiteit, tenzij
hier uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven in deze Overeenkomst; of de Software te gebruiken voor het
leveren van, alleen of in combinatie met een ander product of andere service, een product of service aan een
persoon of entiteit, op basis van een toeslag dan wel op andere wijze; (iv) om de Software of Documentatie te
wijzigen, aan te passen, te bewerken, vertalen of er afgeleide werken van te creëren; een deel van de Software
of Documentatie te combineren of samen te voegen met of bij andere software of documentatie; of te verwijzen
naar of op andere wijze gebruik te maken van de Software als onderdeel van pogingen software te ontwikkelen
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige routine, script, code of programma) met functionele onderdelen,
visuele uitdrukkingen of andere functies die overeenkomen met die van de Software of om te concurreren met
McAfee; (v) om prestaties of benchmarktesten of analyses met betrekking tot de Software te publiceren tenzij
McAfee hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven; of (vi) om te trachten het voorgaande
te ondernemen, en derden toestemming of aanleiding geven om dit te doen. U mag de Software niet uitvoeren
of gebruiken in een cloud, internetgebaseerde computeromgeving of vergelijkbare on-demand
computeromgeving tenzij hier in de Licentiebrief uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

Technische ondersteuning en onderhoud.
Indien u Ondersteuning heeft aangeschaft, zijn de McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en
Onderhoud van toepassing. De McAfee-voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud zijn door middel
van
verwijzing
in
deze
Overeenkomst
opgenomen
en
zijn
te
vinden
op
https://support.mcafee.com/SPR/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_Terms.pdf. Na afloop
van de in de Licentiebrief vermelde abonnementsperiode voor ondersteuning of service, heeft u geen recht meer op
enige vorm van Ondersteuning, waaronder Upgrades, Updates en telefonische ondersteuning. U bent
verantwoordelijk voor alle rechten ten aanzien van privacy en toestemmingen van personen die mogelijk vereist zijn
volgens wet- of regelgeving of uw interne beleid of richtlijnen met betrekking tot het vrijgeven van persoonlijk
identificeerbare informatie, gegevens en materialen aan McAfee, in verband met de prestaties met betrekking tot
Ondersteuning of om een andere reden volgens deze Overeenkomst.

5)

Beperkte garantie en Disclaimer.
a)
b)

c)

d)

e)

Beperkte garantie: McAfee garandeert dat de Software waarvoor deze Overeenkomst een licentie verleent,
gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de aankoopdatum (‘Garantieperiode’) in hoofdzaak zal
functioneren in overeenstemming met de Documentatie (de ‘Beperkte garantie’).
Enige remedie: in geval van inbreuk op de bovengemelde Beperkte garantie, als uw enige remedie en de
volledige verplichting en aansprakelijkheid van McAfee, zal McAfee (i) de Software repareren of vervangen of
(ii) indien een dergelijke reparatie of vervanging naar mening van McAfee commercieel onredelijk zou zijn, het
bedrag dat u voor de betreffende Software heeft betaald vergoeden, nadat McAfee een schriftelijke verklaring
heeft ontvangen waarin u belooft dat u alle exemplaren van de Software heeft verwijderd en de Software niet
meer zult gebruiken.
Uitsluiting van garantie: DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN:
(I) DE SOFTWARE NIET WORDT GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DEZE OVEREENKOMST OF
DE DOCUMENTATIE, (II) DE SOFTWARE OF EEN DEEL DAARVAN IS GEWIJZIGD DOOR EEN ANDERE
ENTITEIT DAN MCAFEE, OF (III) EEN DEFECT IN DE SOFTWARE IS VEROORZAAKT DOOR
APPARATUUR OF SOFTWARE DIE NIET DOOR MCAFEE IS GELEVERD.
Disclaimer: MET UITZONDERING VAN DE BOVENGENOEMDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE
SOFTWARE GELEVERD 'ZOALS ZIJ IS'. MCAFEE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EN
MCAFEE DOET AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, MONDELING
DAN WEL SCHRIFTELIJK, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET
VERHANDELEN, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK IN DE HANDEL OF OP ANDERE WIJZE, MET
INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK, NIET-SCHENDING OF
SYSTEEMINTEGRATIE. ZONDER HET BOVENSTAANDE TE BEPERKEN, GEEFT MCAFEE GEEN
GARANTIE OF VERKLARING AANGAANDE HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE EN
GARANDEERT OF VERKLAART MCAFEE NIET DAT DE BEDIENING VAN DE SOFTWARE FAIL-SAFE,
ONONDERBROKEN, ZONDER FOUTEN OF DEFECTEN ZAL ZIJN OF DAT DE SOFTWARE
BESCHERMING BIEDT TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN.
Voorwaarden met betrekking tot Risicovolle systemen: ER KAN EEN STORING OPTREDEN IN DE
SOFTWARE, EN DE SOFTWARE IS NIET ONTWORPEN, ONTWIKKELD, GETEST OF BESTEMD OM
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BETROUWBAAR TE ZIJN BIJ GEBRUIK MET RISICOVOLLE SYSTEMEN. ZONDER IETS ANDERS TE
BEPERKEN, IS MCAFEE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN ZULT U MCAFEE VRIJWAREN EN
SCHADELOOS STELLEN VOOR ALLE VORDERINGEN, RECHTSZAKEN, EISEN EN PROCEDURES
WAARIN AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES, RISICO, KOSTEN, SCHADE, BELONING, STRAF, SCHIKKING,
UITSPRAAK, BOETE OF ONKOSTEN (WAARONDER ADVOCAATKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF
VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP OF IN EEN RISICOVOL SYSTEEM,
AANHANGIG WORDEN GEMAAKT, WORDEN GEËIST, WORDEN BEPLEIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR
NIET BEPERKT TOT GEVOLGEN DIE (I) VOORKOMEN HADDEN KUNNEN WORDEN DOOR DE
IMPLEMENTATIE VAN FAIL-SAFE OF FOUTTOLERANTE FUNCTIES IN HET RISICOVOLLE SYSTEEM, (II)
GEBASEERD ZIJN OP EEN VORDERING, AANTIJGING, OF BEWERING DAT DE WERKING VAN HET
RISICOVOLLE SYSTEEM AFHANKELIJK IS OF WAS VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE OF
DAT STORING VAN DE SOFTWARE HEEFT GELEID TOT STORING IN HET RISICOVOLLE SYSTEEM.

6)

Beperking van remedies en schadevergoedingen.
a)

b)

c)

d)

7)

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN OP GROND VAN GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE,
ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN
CONTRACT, OF ANDERSZINS, IS EEN DER PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ
KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND MET HET ONDERWERP VAN DEZE
OVEREENKOMST OP GROND VAN INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, PUNITIEVE
OF MORELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BUITENCONTRACTUELE SCHADE VAN EENDER WELKE
AARD, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN PERSONEELSSALARISSEN, WINST- OF
OMZETDERVING,
VERLIES
ALS
GEVOLG
VAN
WERKONDERBREKINGEN
EN/OF
COMPUTERSTORINGEN OF DISFUNCTIONEREN EN/OF DE KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN
VERVANGENDE SOFTWARE OF SERVICES.ONGEACHT OF HET TE VERWACHTEN IS, ZELFS ALS DE
ENIGE REMEDIES KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST HUN ESSENTIËLE DOEL NIET VERVULLEN EN
ZELFS ALS DE PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID OF
WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DEZE SCHADE.
ONGEACHT OF DE VORDERING VOOR DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DAAD EN/OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE ZAL DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE SCHADE VOLGENS DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND
MET HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VAN EEN PARTIJ JEGENS DE ANDERE PARTIJ IN
GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HET TOTALE DOOR U BETAALDE OF TE BETALEN BEDRAG VOOR DE
SOFTWARE WAARDOOR DE GELEGENHEID ONTSTAAT OM EEN DERGELIJKE VORDERING IN TE
DIENEN GEDURENDE DE 12 MAANDEN DIE VOLGEN OP DE GEBEURTENIS DIE DE AANLEIDING IS
VOOR DEZE VORDERING.
Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst zal op welke wijze dan ook leiden tot uitsluiting of beperking van
(i) de aansprakelijkheid van elk der partijen voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of (ii)
uw aansprakelijkheid voor overmatig gebruik van de Software en/of enige inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten die McAfee heeft ten aanzien van de Software.
DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE PARAGRAAF IS GEBASEERD OP HET FEIT DAT
EINDGEBRUIKERS HUN COMPUTERS VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN GEBRUIKEN. ZODOENDE
KAN ALLEEN U BACK-UPPLANNEN EN BEVEILIGINGEN INSTELLEN DIE AANSLUITEN BIJ UW
BEHOEFTEN IN HET GEVAL DAT EEN FOUT IN DE SOFTWARE LEIDT TOT COMPUTERPROBLEMEN EN
DAARAAN GERELATEERDE GEGEVENSVERLIEZEN. GEZIEN DEZE ZAKELIJKE REDENEN GAAT U
AKKOORD MET DE IN DEZE PARAGRAAF GENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
EN ERKENT U DAT ZONDER UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDE, DE PRIJS VAN DEZE
SOFTWARE HOGER ZOU ZIJN.

Vrijwaring intellectueel eigendom.
a)

b)

c)

d)

Vrijwaring: McAfee zal u vrijwaren, en, naar eigen goeddunken, verdedigen tegen vorderingen die tegen u
worden ingesteld in een eventueel geding of proces indien: (i) de vordering gaat over inbreuk op het octrooi of
directe inbreuk op het auteursrecht, of voor het stelen van handelsgeheimen van McAfee en (ii) de vordering
(A) betrekking heeft tot de Software, alleen en niet in combinatie met om het even wat of (B) een combinatie
van de Software.
Uitsluitingen: niettegenstaande de overige inhoud van deze Overeenkomst is McAfee niet verplicht om u te
vrijwaren of verdedigen tegen vorderingen die volledig of gedeeltelijk worden ingesteld tegen:
(i)
technologie of ontwerpen die u aan McAfee hebt gegeven;
(ii)
aanpassingen aan of programmering van Software die zijn uitgevoerd door iemand anders dan McAfee;
of
(iii)
de veronderstelde implementatie van de Software of (een deel van) de Standaard.
Voorwaarden: als voorwaarde van de plichten van McAfee krachtens deze paragraaf 7, dient u McAfee te
voorzien van: (i) een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van de vordering en de bevestiging dat u McAfee
de exclusieve controle geeft over de verdediging en schikking van de vordering, en (ii) uw volledige en tijdige
medewerking.
Toestemming van McAfee: McAfee is niet verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven of compromissen die u
heeft gemaakt, gedaan of bent overeengekomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van McAfee.
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e)

f)
g)

8)

Remedies: McAfee kan, naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (i) voor u het recht verkrijgen om de
Software te blijven gebruiken; (ii) de Software vervangen door Software die geen inbreuk maakt; (iii) de
Software zodanig aanpassen dat deze geen inbreuk meer maakt; of (iv) na terugzending door u van de
Software aan McAfee en/of het verwijderen van de Software van uw systemen, de resterende waarde
restitueren van de aankoopprijs die u heeft betaald voor de Software die inbreuk maakt, waarbij de waarde over
een periode van drie (3) jaar wordt verminderd via een rechte lijn vanaf de datum waarop de Software aan u is
geleverd.
Persoonlijke vrijwaring: de bovenstaande vrijwaring geldt uitsluitend voor u persoonlijk. U mag deze aan
niemand overdragen, ook niet aan uw klanten.
Enige remedie: de paragraaf over vrijwaring vormt de volledige verplichting van McAfee en uw enige remedie
bij vorderingen wegens inbreuk op het octrooirecht of auteursrecht, of het stelen van handelsgeheimen, die
volledig of gedeeltelijk betrekking hebben tot de Software.

Beëindiging.
Behoudens uw betalingsverplichtingen kunt u uw licentie te allen tijde beëindigen door de installatie van de Software
ongedaan te maken. McAfee behoudt zich het recht voor om uw licentie te beëindigen indien u de voorwaarden van
deze Overeenkomst wezenlijk schendt en u een dergelijke schending niet verhelpt binnen dertig (30) dagen na
kennisgeving van deze schending. In het geval van een dergelijke beëindiging dient u alle kopieën van de Software en
Documentatie onmiddellijk te retourneren of te vernietigen.

9)

Aanvullende voorwaarden.
a)

b)

c)

10)

Evaluatiesoftware: indien de Software door McAfee is aangemerkt als ‘Evaluatiesoftware’, dan gelden de
bepalingen van deze paragraaf en verkrijgen zij voorrang op andere bepalingen in deze Overeenkomst
waarmee zij strijdig zijn. Uw royalty-vrije, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruikt van de
Evaluatiesoftware, alleen voor evaluatiedoeleinden, is beperkt tot een duur van dertig (30) dagen, tenzij
schriftelijk met McAfee anders is overeengekomen. De Evaluatiesoftware kan fouten of andere problemen
bevatten die tot systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen leiden. Dientengevolge
wordt de Evaluatiesoftware aan u geleverd ‘zoals zij is’ en sluit McAfee elke garantie of aansprakelijkheid
jegens u uit. Er is geen ondersteuning beschikbaar voor Evaluatiesoftware. Informatie over de
Evaluatiesoftware verzameld door het gebruik ervan mag uitsluitend worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden
en dient niet te worden gedeeld met derden. De beperkingen beschreven in Paragraaf 3, lid g zijn van
toepassing. Indien u de Evaluatiesoftware niet vernietigt nadat de evaluatieperiode is verstreken, heeft McAfee
het recht om u naar eigen inzicht een bedrag te factureren dat gelijk is aan de adviesprijs van McAfee voor de
Software. U dient deze factuur onmiddellijk na ontvangst te betalen. IN HET GEVAL DAT DE JURIDISCHE
AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN MAAR WEL KAN WORDEN BEPERKT,
BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MCAFEE EN DIENS LEVERANCIERS EN GEAUTORISEERDE
PARTNERS KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT EVALUATIE VAN DE
SOFTWARE OF IN VERBAND MET EVALUATIE VAN SOFTWARE ZICH TOT HET TOTALE BEDRAG VAN
VIJFTIG (50) AMERIKAANSE DOLLAR OF HET EQUIVALENT DAARVAN IN DE LOKALE VALUTA.
Bètasoftware: als de Software die u heeft ontvangen door McAfee is aangemerkt als ‘Bètasoftware’, dan gelden
de bepalingen van Paragraaf 9, lid a hierboven. McAfee heeft geen verplichting jegens u om de Bètasoftware
verder te ontwikkelen of algemeen beschikbaar te stellen. Er is geen ondersteuning beschikbaar voor
Bètasoftware. Op verzoek van McAfee zult u McAfee voorzien van feedback ten aanzien van het testen en het
gebruik van de Bètasoftware, inclusief fout- en bugrapporten. U verklaart dat u McAfee een permanente, nietexclusieve, royalty-vrije, wereldwijde toestemming verleent om de feedback naar eigen inzicht te gebruiken, te
kopiëren, te verspreiden en te verwerken in McAfee-producten of hierop gebaseerde werken te vervaardigen. U
gaat ermee akkoord bij ontvangst van een latere, nog niet op de markt verschenen versie van de Bètasoftware
of bij de introductie door McAfee van een algemeen verkrijgbare commerciële versie van de Bètasoftware, alle
eerder van McAfee ontvangen versies van de Bètasoftware te retourneren of te vernietigen.
‘Gratis’ of ‘Open-Source’-software: de Software kan onderdelen bevatten (waaronder, maar niet beperkt tot,
programma's, toepassingen, hulpmiddelen, hulpprogramma's, bibliotheken en andere programmeercode) die
beschikbaar worden gesteld via derden middels een licentiemodel voor gratis of opensourcesoftware (‘FOSScode’). Onderdelen van de FOSS-code die bij de Software zijn inbegrepen worden door McAfee opnieuw
gedistribueerd onder de voorwaarden van de van toepassing zijnde FOSS-codelicentie voor het onderdeel. Uw
ontvangst van FOSS-codeonderdelen van McAfee krachtens deze Overeenkomst vergroot noch beperkt uw
rechten en plichten zoals bepaald in de FOSS-codelicentie die van toepassing is op het FOSS-codeonderdeel.
Kopieën van de FOSS-codelicenties voor FOSS-codeonderdelen die deel uitmaken van de Software, zijn
opgenomen of middels verwijzing opgenomen in de Documentatie van de Software.

Bericht aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid.
De Software en bijbehorende Documentatie zijn bedoeld als respectievelijk ‘commerciële computersoftware’ en
‘documentatie bij commerciële computersoftware’ krachtens DFAR Section 227.7202 en FAR Section 12.212, waar
deze van toepassing zijn. Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, verspreiding, uitvoering, weergave of
openbaarmaking van de Software en de bijbehorende Documentatie door de Amerikaanse overheid dient uitsluitend
te geschieden krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst en is niet toegestaan behalve voor zover
uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld.
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11)

Privacy en het verzamelen van persoonlijke informatie of systeemgegevens.
a)

b)

c)

12)

De Software, Ondersteuning en het Serviceabonnement kunnen gebruikmaken van toepassingen of
programma's die persoonsgebonden, gevoelige of andere informatie verzamelen over u en uw gebruikers
(waaronder, maar niet beperkt tot, namen, adressen, e-mailadressen en betalingsgegevens van u en uw
gebruikers), hun computers, op hun computers opgeslagen bestanden en de interacties van hun computers
met andere computers (waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over het netwerk, gebruikte licenties,
hardwaretypen, model, grootte van de harde schijf, CPU-type, schijftype, RAM-grootte, 32- of 64-bits
architectuur, typen besturingssystemen, versies, regio, BIOS-versie, BIOS-model, totaal aantal ingestelde
scanners, database-grootte, systeemtelemetrie, apparaat-id, IP-adres, locatie, inhoud, geïnstalleerde McAfeeproducten, McAfee-componenten, informatie over processen en services, frequentie en gegevens over updates
van McAfee-componenten, informatie over geïnstalleerde producten van derden, uittreksels van door McAfee
gecreëerde logs, gebruikspatronen van McAfee-producten en specifieke functies, enz.) (tezamen genoemd,
‘Gegevens’).
Het verzamelen van deze Gegevens kan nodig zijn om u en gebruikers te voorzien van de relevante Software,
Ondersteuning of serviceabonnementfuncties zoals deze zijn besteld (waaronder, maar niet beperkt tot, het
opsporen en rapporteren van bedreigingen en kwetsbaarheden op uw computernetwerk en dat van gebruikers),
om McAfee in staat te stellen onze Software, Ondersteuning of serviceabonnement te verbeteren (waaronder,
maar niet beperkt tot, inhoudssynchronisatie, apparaattracering en probleemoplossing) en om de algemene
veiligheid voor u en gebruikers te bevorderen of verbeteren. Mogelijk bent u genoodzaakt de Software te
verwijderen of de Ondersteuning of het serviceabonnement uit te schakelen om het verzamelen van Gegevens
die deze functies ondersteunen, stop te zetten.
Door deze Overeenkomst aan te gaan of de Software, Ondersteuning of het serviceabonnement te gebruiken,
gaan u en uw gebruikers akkoord met het Privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op de website van
McAfee (www.mcafee.com) en met het verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan,
overdragen en gebruiken van deze Gegevens door McAfee en zijn serviceproviders in, uit en naar de
Verenigde Staten, Europa en andere landen of rechtsgebieden die zich mogelijkerwijs buiten die van u of uw
gebruikers bevinden, als onderdeel van de Software, de Ondersteuning en het serviceabonnement. Het
verzamelen, verwerken, kopiëren, maken van back-ups, opslaan, overdragen en gebruiken van persoonlijk
identificeerbare informatie door McAfee zal uitsluitend geschieden in overeenstemming met het privacybeleid
van McAfee dat beschikbaar is op de website van McAfee (www.mcafee.com).

Audit.
Met kennisgeving dertig (30) dagen vooraf, kan McAfee vragen om een met behulp van software door een systeem
gegenereerd rapport (het ‘Systeemrapport’) waarin de implementatie van uw Software wordt geverifieerd, en u dient
dit te rapport te leveren. U erkent dat het Systeemrapport is gebaseerd op technologische functies van de Software
die verificatie van Software-implementatie leveren. Als de Software niet bepaalde technologische functies bevat die
verificatie van Software-implementatie leveren, zult u binnen de termijn van dertig (30) dagen het juiste
verificatierapport voor Software-implementatie voor de Software voorbereiden en aan McAfee doen toekomen.
McAfee vraagt het Systeemrapport (of het door u voorbereide verificatierapport voor software-implementatie) slechts
één keer per jaar op en zal niet op onredelijke wijze de gang van zaken binnen uw bedrijf verstoren. Als een
Systeemrapport of een door u voorbereid verificatierapport voor Software-implementatie echter aangeeft dat u zich
niet houdt aan de licentievoorwaarden van deze Overeenkomst, dient u de extra licenties aan te schaffen en
bijkomende herstelkosten voor de licenties en/of ondersteuning te betalen. Mogelijk dient u ook een toeslag voor de
niet-naleving te betalen.

13)

Exportbeperkingen.
U erkent dat de Software onderhevig is aan de exportregels van de Verenigde Staten en, indien van toepassing, van
de Europese Unie. U verklaart te voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van import en export die van
toepassing is in het rechtsgebied waarnaar de Software geïmporteerd en/of geëxporteerd wordt. U verklaart de
Software niet naar enig persoon, entiteit of land uit te voeren indien dat krachtens de van toepassing zijnde wet- of
regelgeving niet toegestaan is. U bent, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle plaatselijke
vergunningen, licenties en goedkeuringen die vereist zijn voor het importeren en/of exporteren van de Software.
Raadpleeg voor aanvullende informatie over het exporteren en importeren van de Software ‘Exportcompliance’ op
http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx. McAfee behoudt zich het recht voor deze website naar eigen goeddunken
van tijd tot tijd te wijzigen. Indien McAfee bericht ontvangt dat u onder de van toepassing zijnde wetgeving een partij
bent of wordt waar sancties of beperkingen op van toepassing zijn, is McAfee niet verplicht om zich aan zijn
verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te houden als deze nakoming zou leiden tot een schending van de
sancties of beperkingen.

14)

Toepasselijk recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het onderwerp van deze
Overeenkomst, zijn onderworpen aan het materiële recht: (a) van de Amerikaanse deelstaat New York, indien u de
Software-licentie heeft aangeschaft in de Verenigde Staten, Mexico, Centraal-Amerika, Canada, Zuid-Amerika of het
Caribisch Gebied, (b) van Engeland en Wales indien u de Software-licentie heeft aangeschaft in Europa, het Midden-
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Oosten, Afrika, Azië (behalve Japan) of de regio die bekend staat als Oceanië en (c) van Japan, indien u de Softwarelicentie heeft aangeschaft in Japan, niettegenstaande haar regels van het conflictenrecht. Als u de Software-licentie in
een ander land heeft aangeschaft, is het materiële recht van de Republiek Ierland van toepassing, tenzij de toepassing
van andere, plaatselijke wetgeving vereist is. Deze Overeenkomst is niet onderhevig aan het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk
wordt uitgesloten. De Uniform Computer Information Transactions Act zoals die is uitgevaardigd, is niet van toepassing.
De Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het zuidelijk arrondissement van New York, wanneer het recht van New
York van toepassing is, de rechtbanken in Engeland, wanneer het recht van Engeland en Wales van toepassing is, de
rechtbanken van Ierland, wanneer het recht van Ierland van toepassing is, en de rechtbanken in Japan, wanneer het
recht van Japan van toepassing is, hebben alle de exclusieve jurisdictie over alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met deze Overeenkomst of het onderwerp van deze Overeenkomst.

15)

Vertrouwelijkheid
Elke partij erkent hierbij dat ze, op grond van haar relatie met de andere partij krachtens deze Overeenkomst, toegang
kan krijgen tot vertrouwelijke informatie en materiaal met betrekking tot de activiteiten, technologie en/of producten
van de andere partij die vertrouwelijk zijn voor de andere partij ('Vertrouwelijke informatie'). De Vertrouwelijke
informatie van iedere partij is van aanzienlijke waarde voor die partij. Deze waarde kan omlaag gaan indien deze
informatie wordt vrijgegeven aan derde partijen of wordt gebruikt in strijd met deze Overeenkomst. Schriftelijke of
andere tastbare Vertrouwelijke informatie dient ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als
Vertrouwelijke informatie toebehorend aan de bekendmakende partij. Indien Vertrouwelijke Informatie mondeling of
visueel wordt geopenbaard, dient deze ten tijde van openbaring te worden aangeduid en gelabeld als zijnde
vertrouwelijk, en dient vervolgens binnen vijftien (15) dagen na openbaring een schriftelijke bevestiging hiervan te
worden verstuurd. Iedere partij stemt ermee in dat ze dergelijke Vertrouwelijke informatie op geen enkele manier voor
haar eigen doeleinden of voor de doeleinden van derden zal gebruiken, behalve voor zover door deze Overeenkomst
toegestaan, en dat ze de Vertrouwelijke informatie ten minste in dezelfde mate zal beschermen als haar eigen
Vertrouwelijke informatie en in dezelfde mate als een redelijk persoon dergelijke Vertrouwelijke informatie zou
beschermen. Geen partij mag de Vertrouwelijke informatie van de andere partij voor andere doeleinden gebruiken dan
voor het uitvoeren van haar verplichtingen of het uitoefenen van haar rechten in het kader van deze Overeenkomst.
De beperkingen met betrekking tot Vertrouwelijke informatie zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke informatie die
(i) reeds bekend is bij de ontvangende partij ten tijde van het bekijken van de informatie, (ii) algemeen toegankelijk
wordt zonder dat de ontvangende partij een onrechtmatige daad begaat, (iii) onafhankelijk door de ontvangende partij
is ontwikkeld zonder gebruikmaking van de Vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij, (iv) op
rechtmatige manier is ontvangen van een derde die niet tot geheimhouding is verplicht of (v) moet worden
bekendgemaakt krachtens de wetgeving, op voorwaarde dat de partij die verplicht is om de Vertrouwelijke informatie
bekend te maken de partij die eigenaar is van de Vertrouwelijke informatie schriftelijk hiervan op de hoogte brengt en
wel met voldoende waarschuwing zodat de partij die de eigenaar is van de Vertrouwelijke informatie redelijke
maatregelen kan nemen om de bekendmaking te voorkomen, voor zover redelijkerwijs mogelijk. Tenzij beide partijen
anders zijn overeengekomen, zal elke partij de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bij beëindiging van deze
Overeenkomst of een toepasselijk Addendum retourneren.

16)

Diversen.
a)

b)
c)

d)

e)

Met uitzondering van vorderingen wegens niet-betaling of inbreuk op eigendomsrechten van McAfee in de
Software en Documentatie, mag geen van de partijen een uit deze Overeenkomst voortvloeiende vordering, in
welke vorm dan ook, instellen meer dan twee (2) jaar nadat een partij van de vordering op de hoogte was of
zou moeten zijn geweest.
Bepalingen van deze Overeenkomst die op grond van hun aard na beëindiging van deze Overeenkomst van
kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.
McAfee kan deze Overeenkomst, volledig, te allen tijde met inachtneming van uw voorafgaande schriftelijke
toestemming overdragen. Voor alle overdrachten naar aanleiding of als onderdeel van een fusie, consolidatie,
overname van alle, of zo goed als alle activa van McAfee, of interne herstructurering of reorganisatie is uw
toestemming niet vereist.
Deze Overeenkomst, inclusief alle documenten die ter referentie hierin zijn opgenomen, vormt de volledige
overeenkomst tussen de partijen en vervangt en herroept uitdrukkelijk alle andere mondelinge of schriftelijke
communicatie, toezeggingen of reclameboodschappen over de onderwerpen in deze Overeenkomst. Indien u
bij een Geautoriseerde partner of McAfee een bestelling plaatst waarvan de voorwaarden en bepalingen in
strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen van (i) deze Overeenkomst of (ii) de Licentiebrief, dan prevaleren
de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst en in de Licentiebrief. Geen voorwaarden of
voorgedrukte of standaard aankooporder of ander document van u is van toepassing op de transacties waarop
deze Overeenkomst betrekking heeft. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk
supplement dat door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van McAfee wordt uitgegeven. Van geen
van de bepalingen in deze Overeenkomst kan afstand worden gedaan, tenzij dit schriftelijk gebeurt en wordt
ondertekend door McAfee. Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of door de wet
verboden wordt verklaard, dan wordt deze bepaling opnieuw geïnterpreteerd om de oorspronkelijke intenties
van de partijen zo nauwkeurig mogelijk te interpreteren in overeenstemming met de van toepassing zijnde
wetgeving en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.
Alle berichten, verzoeken, eisen en besluiten voor McAfee krachtens deze Overeenkomst (anders dan normale
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bedrijfscommunicatie) dienen te worden verzonden aan het van toepassing zijnde adres van de entiteit vermeld
in Paragraaf 1 (f) van deze Overeenkomst, onder vermelding van: ‘Attention: Legal Department’.

McAfee Zakelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers (april 2017)
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