LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN BEDRIJVEN
McAfee (zoals hieronder gedefinieerd) en het Bedrijf (zoals geïdentificeerd in de Licentiebrief) gaan akkoord met de
voorwaarden van deze Overeenkomst (zoals hieronder gedefinieerd).
Door deze software te downloaden, te installeren, te kopiëren, te openen of te gebruiken, gaat het Bedrijf akkoord met
de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien het Bedrijf akkoord gaat met deze Overeenkomst namens een andere
persoon of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert het Bedrijf dat het de volledige bevoegdheid bezit om deze
persoon of rechtspersoon aan deze Overeenkomst te binden. Het Bedrijf moet verzekeren dat de Eindgebruikers (zoals
hierna gedefinieerd) deze Overeenkomst naleven en is verantwoordelijk voor de naleving of de overtreding door de
Eindgebruikers van deze Overeenkomst.
Als het Bedrijf deze Overeenkomst niet aanvaardt:
•

mag het Bedrijf de Software niet downloaden, installeren, kopiëren, openen of gebruiken; en

•

Retourneer de Software en het gebruiksrechtbewijs dan onmiddellijk aan de partij waarbij het Bedrijf de Software
heeft aangeschaft.

In deze Overeenkomst hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis die in Artikel 15.1 of elders in deze
Overeenkomst aan deze begrippen is toegekend. In de interpretatieclausule in Artikel 15.2 zijn de regels vastgelegd voor
de interpretatie van deze Overeenkomst.
1.

LICENTIETOEKENNING; EIGENDOMSRECHTEN
1.1

2.

Gebruiksrecht van de Software: Volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent McAfee het
Bedrijf een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd recht om de in de Licentiebrief beschreven Software
te gebruiken, uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van het Bedrijf. In deze Overeenkomst omvat het
gebruik van de Software het downloaden, installeren en openen van de Software. Het Bedrijf ontvangt geen
rechten op Updates en Upgrades, tenzij het Bedrijf Ondersteuning (of een serviceabonnement dat recht geeft
op Updates en Upgrades) heeft aangeschaft.

VOORWAARDEN VOOR KOPIËREN EN GEBRUIK
2.1

Productgebruiksrecht: Het gebruik van de Software is afhankelijk van de aangeschafte licenties (bijv.
knooppunten) en is onderworpen aan de definities van het Productgebruiksrecht.

2.2

Meerdere platforms/bundels: Als de Software meerdere platforms ondersteunt of als de Software in een
bundel met andere software is geleverd, mag het totale aantal apparaten waarop alle versies van de Software
worden geïnstalleerd het Productgebruiksrecht van het Bedrijf niet overschrijden. Voor bepaalde Software die
als deel van een suite-gebaseerd McAfee-product gelicentieerd is, kan ook de aanschaf van een afzonderlijke
McAfee-serverlicentie vereist zijn voor bepaalde servertypes. In voorkomend geval wordt dit in de
Documentatie aangegeven.

2.3

Geldigheidsperiode: De licentie is van kracht gedurende de beperkte periode die in de Licentiebrief vermeld
is. Als geen periode vermeld is, zijn de licenties eeuwigdurend.

2.4

Kopieën: Het Bedrijf mag kopieën van de Software maken voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor
back-up-, archiverings- en hersteldoeleinden.

2.5

Dochterondernemingen; Beherende partijen: Het Bedrijf mag de Software laten gebruiken door:
(a)
een Dochteronderneming;
(b)
een derde partij waarmee het Bedrijf een contract afsluit voor het beheer van de
informatietechnologiemiddelen van het Bedrijf (Beherende Partij), indien:
(i)
de Beherende partij de Software alleen gebruikt voor de interne activiteiten van het Bedrijf en niet
ten voordele van een andere derde partij of van zichzelf;
(ii)
de Beherende Partij de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt; en
(iii)
het Bedrijf een schriftelijke kennisgeving verstrekt aan McAfee dat een Beherende partij de
Software namens het Bedrijf zal gebruiken.
Het Bedrijf is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de naleving of schending van deze Overeenkomst
door elke Dochteronderneming en Beherende Partij.

2.6

Algemene beperkingen: het Bedrijf zal zich onthouden van en zal derden niet aanzetten of toestaan om:
(a)
de Software te decompileren, te disassembleren of te reverse-engineeren of de broncode voor de
Software te maken of opnieuw te maken;
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(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

3.

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 het Bedrijf zijn gemaakt
te behouden;
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;
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;
prestaties of benchmarktesten of analyses met betrekking tot de Software te publiceren tenzij McAfee
hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven;
te trachten een of meer van de activiteiten in paragrafen (a) tot (e) uit te voeren; of
de Software niet uit te voeren of te gebruiken in een cloud- of internetgebaseerde computeromgeving
of een vergelijkbare on-demand computeromgeving tenzij de Licentiebrief van het Bedrijf of de
toepasselijke Productgebruiksrechtdefinities dat uitdrukkelijk toestaan.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD
De Voorwaarden voor Technische ondersteuning en Onderhoud, die door middel van verwijzing in deze
Overeenkomst opgenomen zijn, gelden indien het Bedrijf Ondersteuning heeft aangeschaft. Na afloop van de in de
Licentiebrief vermelde Ondersteuningstermijn of abonnementsperiode voor service, heeft het Bedrijf geen recht
meer op enige vorm van Ondersteuning, met inbegrip van Upgrades, Updates en telefonische Ondersteuning. McAfee
kan de aangeboden Ondersteuning te allen tijde wijzigen, met ingang bij het begin van elke verlengingstermijn van
de Ondersteuning.

4.

5.

BEËINDIGING
4.1

Onverminderd de betalingsverplichtingen van het Bedrijf, kan het Bedrijf de licentie van het Bedrijf te allen tijde
beëindigen door de installatie van de Software ongedaan te maken.

4.2

McAfee kan de licentie van het Bedrijf beëindigen indien het Bedrijf een wezenlijke inbreuk maakt op de
voorwaarden van deze Overeenkomst en het Bedrijf een dergelijke inbreuk niet verhelpt binnen dertig (30)
dagen na kennisgeving door McAfee van de inbreuk. In het geval van een beëindiging dient het Bedrijf alle
kopieën van de Software en Documentatie onmiddellijk te retourneren, te vernietigen of blijvend te
verwijderen.

4.3

Einde levensduur: Het recht van het Bedrijf om de Software en de functies van de Software te gebruiken is
onderworpen
aan
het
Beleid
inzake
einde
levensduur,
dat
beschikbaar
is
op
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. Op de datum waarop de
Software of een functie van de Software (zoals beschreven in het Beleid inzake einde levensduur) het einde van
zijn levensduur bereikt, komt het recht van het Bedrijf om de Software te gebruiken te vervallen.

BETALINGEN; BELASTINGEN; AUDIT
5.1

Betalingen: Tenzij het Bedrijf de Producten van McAfee via een Erkende Partner koopt, in welk geval de
betalingsverplichtingen uitsluitend gelden tussen de Erkende Partner en het Bedrijf, betaalt het Bedrijf McAfee
de kosten voor het McAfee-product binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Over te late betalingen wordt
anderhalf procent (1,5%) rente per maand of het hoogste rentetarief dat wettelijk is toegestaan geheven,
afhankelijk van wat lager is. Alle betalingsverplichtingen zijn niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Als het
Bedrijf van mening is dat een factuur onjuist is, dient het Bedrijf McAfee binnen de dertig (30) dagen na de
factuurdatum schriftelijk te verzoeken om correctie of creditering.

5.2

Transactiebelastingen: Indien het Bedrijf de Producten van McAfee rechtstreeks bij McAfee afneemt voor
gebruik of wederverkoop, dient het Bedrijf alle geldende transactiebelastingen te betalen, waaronder verkoopen gebruiksbelastingen, btw, heffingen, douanerechten, invoerrechten en andere door de overheid ingestelde
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transactiekosten hoe dan ook genaamd (en alle bijbehorende rentes of boetes) over bedragen die het Bedrijf
verschuldigd is uit hoofde van deze Overeenkomst (Transactiebelastingen). McAfee zal op haar facturen apart
melding maken van de Transactiebelastingen die McAfee verplicht is te innen bij het Bedrijf krachtens de
toepasselijke wetgeving. Het Bedrijf dient McAfee ten minste vijftien (15) Werkdagen voorafgaand aan de
uiterste betaaldatum van de factuur bewijs van eventuele belastingvrijstellingen te sturen. Als McAfee niet de
vereiste Transactiebelastingen int bij het Bedrijf maar vervolgens verplicht is de Transactiebelastingen af te
dragen aan een belastingsinstantie, dient het Bedrijf McAfee tijdig de Transactiebelastingen te vergoeden, met
inbegrip van alle opgelopen boetes en rentes indien het nalaten tijdig te innen en af te dragen niet te wijten is
aan McAfee.

6.

5.3

Bronbelasting: Alle betalingen verschuldigd door het Bedrijf zullen worden gedaan vrij en onbezwaard en
zonder aftrek van huidige of toekomstige belastingen geheven door een belastingsinstantie. Indien het Bedrijf
krachtens toepasselijke wetgeving verplicht is om inkomstenbelasting af te trekken of in te houden van
verschuldigde bedragen aan McAfee uit hoofde van deze Overeenkomst (Bronbelasting), dan dient het Bedrijf
de ingehouden belastingen af te dragen aan de betreffende belastingsinstantie en bewijs daarvan te
verstrekken aan McAfee en het resterende nettobedrag aan McAfee te betalen. Het Bedrijf dient McAfee een
schriftelijke kennisgeving te verstrekken van zijn voornemen om belasting in te houden (met inbegrip van
gegevens omtrent de bedragen en juridische grondslag voor de Bronbelasting) ten minste vijftien (15)
Werkdagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum van de betalingen krachtens deze Overeenkomst en zal
zijn medewerking verlenen aan McAfee om de Bronbelasting te verminderen. Indien McAfee geldige en officiële
documentatie aan het Bedrijf verstrekt die is afgegeven door de betreffende belastingsinstantie omtrent een
lager tarief voor Bronbelasting, zal de Klant het lagere tarief toepassen.

5.4

Indien het Bedrijf de Producten van McAfee afneemt via een Erkende Partner, dan zijn de verplichtingen
betreffende Transactiebelastingen en Bronbelasting de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Erkende
Partner of het Bedrijf en zijn de regels uit Artikelen 5.2 en 5.3 niet van toepassing tussen McAfee en het Bedrijf.

5.5

Inkomstenbelastingen: Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen inkomstenbelastingen op basis van
bruto-inkomsten of bruto-ontvangsten.

5.6

Audit: McAfee kan verzoeken om een door de Software gefaciliteerd, door het systeem gegenereerd rapport
waarin het gebruik van de Software door het Bedrijf worden gecontroleerd (Systeemrapport) en het Bedrijf
dient dit binnen dertig (30) dagen na de verzoekdatum te verstrekken. Het Bedrijf erkent dat het
Systeemrapport is gebaseerd op technologische functies van de Software die een verificatie van Softwareimplementatie leveren. Als de Software geen technologische functies bevat die het gebruik van de Software
verifiëren, zal het Bedrijf binnen de termijn van dertig (30) dagen een accuraat rapport van het gebruik van de
Software opstellen aan McAfee bezorgen. McAfee zal het Systeemrapport (of het door het Bedrijf opgestelde
rapport van het gebruik van de Software) slechts eenmaal per jaar opvragen en zal niet op onredelijke wijze de
gang van zaken binnen het Bedrijf verstoren. Als een Systeemrapport of een door het Bedrijf opgesteld
verificatierapport over Software-implementatie echter aangeeft dat het Bedrijf zich niet houdt aan de
licentievoorwaarden van deze Overeenkomst, dient het Bedrijf de extra licenties aan te schaffen en bijkomende
herstelkosten voor de licenties en/of Ondersteuning te betalen. McAfee kan daarnaast een boete wegens nietnaleving opleggen.

VERTROUWELIJKHEID
6.1

Elke partij erkent dat zij in verband met deze Overeenkomst toegang kan hebben tot Vertrouwelijke informatie
van de andere partij en dat de Vertrouwelijke informatie van elke partij aanzienlijke waarde heeft voor de
Bekendmakende partij, welke zou kunnen worden aangetast indien dergelijke informatie ongeoorloofd aan
derden zou worden bekendgemaakt of zou worden gebruikt in strijd met deze Overeenkomst.

6.2

Elke Ontvanger van Vertrouwelijke informatie in het kader van deze Overeenkomst dient:
(a) de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij vertrouwelijk te behandelen en te beschermen
in ten minste dezelfde mate als zijn eigen Vertrouwelijke informatie en in dezelfde mate als een redelijk
persoon dergelijke Vertrouwelijke informatie zou beschermen;
(b) de Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij op geen enkele manier voor zijn eigen
doeleinden of voor de doeleinden van derden te gebruiken, behalve voor het nakomen van zijn
verplichtingen, uitoefenen van zijn rechten of zoals anderszins door deze Overeenkomst is toegestaan; en
(c) geen Vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende partij bekend te maken, behalve voor het nakomen
van zijn verplichtingen of het uitoefenen van zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst of zoals
anderszins door deze Overeenkomst is toegestaan, met dien verstande dat:
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(i)

bekendmaking aan werknemers, aannemers of vertegenwoordigers van de Ontvanger op need-toknow-basis gebeurt; en
(ii) de werknemers, aannemers of vertegenwoordigers van de Ontvanger onderworpen zijn aan een
geheimhoudingsplicht die minstens zo strikt is als die uiteengezet in dit Artikel.
6.3

Indien de Ontvanger wettelijk verplicht is om Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende partij bekend
te maken, zoals in het geval van een dagvaarding of verzoek van een regulator, rechtbank, arbitrage-instelling,
bestuursorgaan of regelgevende instantie dient de Ontvanger, behoudens de beperkingen in Artikel 6.2:
(a) voor zover redelijkerwijs mogelijk en toegestaan, de Bekendmakende partij direct schriftelijk in kennis te
stellen van de verplichte bekendmaking om de Bekendmakende partij in de gelegenheid te stellen om een
conservatoire maatregel te laten instellen of de bekendmaking anderszins te voorkomen;
(b) uitsluitend de minimaal vereiste Vertrouwelijke informatie te verstrekken om aan de wettelijke verplichting
te voldoen; en
(c) gepaste maatregelen te treffen en de instelling die bekendmaking vereist aan te manen om de
vertrouwelijkheid van de bekend te maken Vertrouwelijke informatie te bewaren.

6.4

Het Bedrijf zal McAfee onmiddellijk en uiterlijk binnen tweeënzeventig (72) uur op de hoogte stellen indien
Vertrouwelijke informatie van McAfee wordt gebruikt of bekend wordt gemaakt in strijd met deze
Overeenkomst. Aangezien een schadevergoeding wellicht niet volstaat als iemand de voorwaarden van dit
artikel niet nakomt of dreigt niet na te komen, is McAfee onmiddellijk gerechtigd om haar rechten te doen
gelden middels een gerechtelijk bevel of een gebod tot specifiek handelen, bovenop eventuele andere rechten
of rechtsmiddelen die zij heeft.
Op verzoek van de Bekendmakende partij en bij beëindiging van deze Overeenkomst (tenzij toentertijd anders
door de partijen is overeengekomen) zal elke partij de Vertrouwelijke informatie van de andere partij
teruggeven, vernietigen of permanent verwijderen (naar keuze van de Bekendmakende partij).

6.5

6.6
7.

8.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient de Ontvanger de Vertrouwelijke informatie van de
Bekendmakende partij vijf (5) jaar geheim te houden in overeenstemming met dit artikel.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1

De Software, met inbegrip van zijn objectcode en broncode, ongeacht of deze aan het Bedrijf verstrekt zijn, is
Vertrouwelijke Informatie van McAfee. McAfee (of haar licentiehouders) is de exclusieve eigenaar van en
behoudt zich alle rechten, aanspraken en belangen voor met betrekking tot de Producten en Documentatie
van McAfee, met inbegrip van alle bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten en Afgeleide werken. Het
Bedrijf heeft geen rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Producten, Documentatie van
McAfee en daarmee samenhangende Intellectuele Eigendomsrechten, behalve de beperkte gebruiksrechten
die uit hoofde van deze Overeenkomst aan het Bedrijf zijn toegewezen. Het Bedrijf komt overeen, namens
zichzelf en aan zich Gelieerde partijen, dat het Bedrijf en aan zich Gelieerde partijen geen handelingen zullen
verrichten die in strijd zijn met de Intellectuele Eigendomsrechten van McAfee.

7.2

Deze Overeenkomst is geen verkoopovereenkomst en deze Overeenkomst houdt geen overdracht in van
aanspraken, Intellectuele Eigendomsrechten of eigendomsrechten met betrekking tot de Producten of
Documentatie van McAfee aan het Bedrijf. Het Bedrijf erkent en gaat ermee akkoord dat de Producten, de
Documentatie en alle ideeën, methoden, algoritmen, formules, processen en concepten die worden gebruikt
voor de ontwikkeling van of die zijn opgenomen in de Producten of Documentatie van McAfee, 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 Producten of Documentatie van McAfee, 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.

BEPERKTE GARANTIE EN DISCLAIMER
8.1

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 (Beperkte Garantie). In het geval van een inbreuk
op de Beperkte Garantie is de enige remedie van het Bedrijf en de enige verplichting en aansprakelijkheid van
McAfee dat McAfee de Software zal repareren of vervangen of, indien een reparatie of vervanging naar mening
van McAfee onredelijk zou zijn, aan het Bedrijf het bedrag terugstort dat het Bedrijf voor de Software heeft
betaald. Om aanspraak te kunnen maken op de Beperkte Garantie moet het Bedrijf McAfee terstond
kennisgeven van het falen van de Software om wezenlijk volgens de Documentatie te functioneren.
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9.

8.2

Uitsluiting van garantie: De Beperkte Garantie zal niet van toepassing zijn indien:
(a)
de Software niet volgens deze Overeenkomst of de Documentatie wordt gebruikt;
(b)
de Software of een gedeelte ervan door een andere entiteit dan McAfee gewijzigd is; of
(c)
een defect van de Software veroorzaakt is door uitrusting of software die niet door McAfee geleverd is.

8.3

Garantiedisclaimers: MET UITZONDERING VAN DE BOVENGENOEMDE BEPERKTE GARANTIE, WORDT DE
SOFTWARE GELEVERD 'ZOALS HIJ IS'. VOOR ZOVER DE WET HET TOESTAAT, GEEFT MCAFEE 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 FAILSAFE, ONONDERBROKEN, ZONDER FOUTEN OF DEFECTEN ZAL ZIJN OF DAT DE SOFTWARE BESCHERMING
BIEDT TEGEN ALLE MOGELIJKE BEDREIGINGEN.

8.4

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 BETROUWBAAR TE ZIJN BIJ
GEBRUIK MET RISICOVOLLE SYSTEMEN. MCAFEE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR, EN HET BEDRIJF ZAL
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 HET GEBRUIK DOOR HET BEDRIJF VAN DE SOFTWARE OP OF IN EEN RISICOVOL
SYSTEEM, AANHANGIG WORDEN GEMAAKT, WORDEN GEËIST, WORDEN BEPLEIT, MET INBEGRIP VAN
GEVOLGEN DIE VOORKOMEN HADDEN KUNNEN WORDEN DOOR DE IMPLEMENTATIE VAN FAIL-SAFE OF
FOUTTOLERANTE FUNCTIES IN HET RISICOVOLLE SYSTEEM, 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.

8.5

Derden: De Producten van McAfee kunnen Producten van onafhankelijke derden bevatten en op hen
vertrouwen voor de uitvoering van bepaalde functies, inclusief malwaredefinities of URL-filters en algoritmen.
McAfee geeft geen garantie omtrent de werking van Producten van derden of de nauwkeurigheid van
informatie van derden.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID: DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELKE PARTIJ JEGENS DE ANDERE
PARTIJ VOOR VORDERINGEN UIT HOOFDE VAN EN IN VERBAND MET HET VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL
NIET HOGER ZIJN DAN DE DOOR HET BEDRIJF AAN MCAFEE TOTAAL BETAALDE OF TOTAAL TE BETALEN BEDRAGEN
UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE VORDERING. GEEN VAN
DE PARTIJEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS NIET
ALS DE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF EEN PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE
SCHADE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DERGELIJKE VORDERINGEN
VOORTVLOEIEN UIT EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), BILLIJKHEID,
WETGEVING OF ANDERSZINS. NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF SLUIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT DIE
VAN RECHTSWEGE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

10. VRIJWARING
10.1

Vrijwaringsverplichtingen van het Bedrijf: Het Bedrijf zal McAfee, aan haar Gelieerde partijen, en hun
bestuurders, directeuren, medewerkers, aannemers en vertegenwoordigers (elk een Gevrijwaarde partij van
McAfee) onvoorwaardelijk vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden en
onkosten (waaronder gerechtskosten en redelijke advocaatskosten) die een Gevrijwaarde partij van McAfee
oploopt ten gevolge van of in verband met:
(a)
vorderingen van derden die voortvloeien uit:
(i)
Het verzuim van het Bedrijf om een toestemming, machtiging of licentie te verkrijgen die nodig is
voor het gebruik door McAfee van gegevens, software, materiaal, systemen, netwerken of andere
technologie die onder deze Overeenkomst door het Bedrijf worden verstrekt;
(ii)
het gebruik van de Software door het Bedrijf op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan
krachtens deze Overeenkomst;
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(iii)

(b)

10.2

de conformiteit van McAfee met technologie, ontwerpen, instructies of eisen die door het Bedrijf
of door derden namens het Bedrijf zijn verstrekt;
(iv)
vorderingen, kosten, schade en aansprakelijkheden die zijn bekrachtigd door een
Vertegenwoordiger van het Bedrijf; of
(v)
een schending van de toepasselijke wet- of regelgeving door het Bedrijf; en
alle redelijke kosten en advocaatkosten die McAfee moet maken om te reageren op een dagvaarding,
gerechtelijk bevel of officieel overheidsonderzoek ten aanzien van het gebruik van de Software door het
Bedrijf.

Vrijwaringsverplichtingen van McAfee
(a)

McAfee zal het Bedrijf vrijwaren van en, naar goeddunken van McAfee, verdedigen tegen vorderingen
van derden die jegens het Bedrijf worden ingesteld in een eventueel geding of proces indien de
vordering gaat over directe inbreuk op een octrooi of directe inbreuk op een auteursrecht of over het
stelen van handelsgeheimen door McAfee en de vordering betrekking heeft op de Software alleen en
niet in combinatie met iets anders of een combinatie van Producten van McAfee.

(b)

Uitsluitingen: Onverminderd andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zal McAfee het Bedrijf
niet vrijwaren van of verdedigen tegen vorderingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met:
(i)
technologie. ontwerpen of vereisten die het Bedrijf aan McAfee heeft gegeven;
(ii)
aanpassingen aan of programmering van Software die zijn uitgevoerd door iemand anders dan
McAfee; of
(iii)
de vermeende implementatie door de Software van een gedeelte of het geheel van een
Standaard.

(c)

Verhaalsmogelijkheden: McAfee kan, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, met betrekking tot
Software die het voorwerp is van een vordering:
(i)
voor het Bedrijf 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 hij niet langer inbreuk maakt; of
(iv)
na terugzending door het Bedrijf van de Software aan McAfee en het verwijderen van de Software
van de systemen van het Bedrijf, de resterende waarde restitueren van de aankoopprijs die het
Bedrijf 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 het
Bedrijf is geleverd.

10.3

Vrijwaringsprocedure: De gevrijwaarde partij (Gevrijwaarde partij) zal (a) de vrijwarende partij (Vrijwarende
partij) onmiddellijk in kennis stellen van de vordering (met dien verstande dat bij een niet-tijdige kennisgeving,
waardoor de Vrijwarende partij wordt benadeeld, de Vrijwarende partij wordt ontheven van zijn verplichtingen
uit hoofde van dit artikel in de mate waarin de Vrijwarende partij is benadeeld en dat de Vrijwarende partij
door het niet tijdig in kennis stellen wordt ontheven van elke verplichting om de Vrijwarende Partij schadeloos
te stellen voor de advocaatkosten die hij vóór de kennisgeving heeft opgelopen), (b) redelijkerwijs zijn
medewerking verlenen in verband met de verdediging tegen of schikking van de vordering en (c) de
Vrijwarende partij de exclusieve controle geven over de verdediging en schikking van de vordering, met dien
verstande dat een schikking van een vordering geen gebod inhoudt tot specifiek handelen of een aanvaarding
van aansprakelijkheid door de Gevrijwaarde partij.

10.4

Persoonlijke en exclusieve vrijwaring: De voorgaande vrijwaringen gelden uitsluitend voor de partijen
persoonlijk en kunnen niet aan anderen worden overgedragen. Dit Artikel beschrijft de volledige
vrijwaringsverplichtingen van de partijen en de exclusieve verhaalsmogelijkheid voor vorderingen in verband
met inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1

Evaluatiesoftware: Indien de Software door McAfee is aangemerkt als ‘Evaluatiesoftware’, dan gelden de
bepalingen van dit Artikel en Artikel 11.3 en verkrijgen zij voorrang op andere bepalingen in deze
Overeenkomst waarmee zij strijdig zijn. De royalty-vrije, niet-overdraagbare, beperkte licentie van het Bedrijf
voor het gebruik 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.
Het Bedrijf mag informatie over de Evaluatiesoftware die het door zijn gebruik verzameld uitsluitend voor
evaluatiedoeleinden gebruiken en ze niet aan derden verstrekken. De beperkingen beschreven in Artikel 2,6
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zijn van toepassing. Indien het Bedrijf de Evaluatiesoftware niet vernietigt nadat de evaluatieperiode is
verstreken, heeft McAfee het recht om het Bedrijf naar eigen inzicht een bedrag te factureren dat gelijk is aan
de adviesprijs van McAfee voor de Software. Het Bedrijf dient deze factuur onmiddellijk na ontvangst te
betalen.
11.2

Bètasoftware: Indien de Software door McAfee is aangemerkt als ‘Bètasoftware’, dan gelden de bepalingen
van dit Artikel en Artikelen 11.1 (met vervanging van alle verwijzingen naar ‘Evaluatiesoftware’ door
‘Bètasoftware’) en 11.3. McAfee heeft geen verplichting jegens het Bedrijf om de Bètasoftware verder te
ontwikkelen of openbaar vrij te geven. Er is geen Ondersteuning beschikbaar voor Bètasoftware. Op verzoek
van McAfee zal het Bedrijf McAfee voorzien van feedback over het testen en het gebruik van de Bètasoftware,
inclusief fout- of bugrapporten. Het Bedrijf verleent McAfee een permanente, niet-exclusieve, royalty-vrije,
wereldwijde toestemming om de feedback naar eigen inzicht van McAfee te gebruiken, te kopiëren, te
verspreiden en te verwerken in Producten van McAfee of hierop gebaseerde werken te vervaardigen. Het
Bedrijf gaat ermee akkoord om bij ontvangst van een latere, nog niet op de markt verschenen versie van de
Bètasoftware of bij de introductie door McAfee van een openbaar vrijgegeven commerciële versie van de
Bètasoftware, alle eerder van McAfee ontvangen versies van de Bètasoftware te retourneren, te vernietigen of
blijvend te verwijderen.

11.3

Garantiedisclaimers: De vrijwaringsverplichtingen van McAfee uit hoofde van Artikel 10 zijn niet van
toepassing op Evaluatiesoftware en Bètasoftware. Evaluatiesoftware en Bètasoftware worden aan het Bedrijf
geleverd 'in de staat waarin zij zich bevinden'. Voor zover wettelijk is toegestaan geeft McAfee geen andere,
uitdrukkelijke en impliciete, garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Evaluatiesoftware en
Bètasoftware, en sluit het alle andere verplichtingen en aansprakelijkheden of uitdrukkelijke en impliciete
garanties uit ten aanzien van de Evaluatiesoftware en Bètasoftware, waaronder garanties met betrekking tot
kwaliteit, conformiteit met een beschrijving of weergave, prestatie, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel, niet-inbreuk; of dat de Evaluatiesoftware en Bètasoftware vrij zijn van fouten of gebreken Het
Bedrijf aanvaart alle risico's van het gebruik van de Evaluatieproducten en Bètasoftware. Indien de wetgeving
in het rechtsgebied waar het Bedrijf is gevestigd geen uitsluiting van uitdrukkelijke of impliciete garanties
toestaat, is de disclaimer in dit artikel mogelijk niet van toepassing en worden de uitdrukkelijke of impliciete
garanties in duur beperkt in de minimale mate die krachtens de geldende wetgeving is vereist en wordt de
volledige aansprakelijkheid van McAfee en haar licentiehouders beperkt tot een bedrag van in totaal vijftig (50)
Amerikaanse dollar (of de op dat moment geldende waarde in de desbetreffende lokale munteenheid).

11.4

‘Gratis’ software of ‘Opensourcesoftware’: 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 (FOSS-code). 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. De ontvangst door het Bedrijf van FOSS-codeonderdelen van McAfee krachtens deze
Overeenkomst vergroot noch beperkt de rechten en plichten van het Bedrijf zoals bepaald in de FOSScodelicentie die van toepassing is op het FOSS-codeonderdeel. Kopieën van de FOSS-codelicenties voor FOSScodeonderdelen die deel uitmaken van de Software, zijn opgenomen of middels verwijzing opgenomen in de
Documentatie van de Software.

12. PRIVACY EN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS OF SYSTEEMGEGEVENS
12.1

De Software of Ondersteuning kunnen gebruikmaken van toepassingen of hulpprogramma's die gevoelige
Persoonsgegevens of andere informatie over het Bedrijf en de Eindgebruikers verzamelen (waaronder namen,
adressen, e-mailadressen en betalingsgegevens van Eindgebruikers), hun computers, op hun computers
opgeslagen bestanden en de interacties van hun computers met andere computers (waaronder informatie
over het netwerk, gebruikte licenties, hardwaretypen, model, grootte van de harde schijf, type processor, type
schijf, geheugengrootte, 32- of 64-bits architectuur, typen besturingssystemen, versies, regio, BIOS-versie,
BIOS-model, totaal aantal ingestelde scanners, databasegrootte, systeemtelemetrie, apparaat-id, IP-adres,
locatie, inhoud, geïnstalleerde McAfee-producten, 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 aangemaakte logboekbestanden, gebruikspatronen van
McAfee-producten en specifieke functies, enz.) (samen, Gegevens).

12.2

Het verzamelen van de Gegevens kan nodig zijn om het Bedrijf en de Eindgebruikers te voorzien van de
relevante Software of Ondersteuningsfuncties zoals deze zijn besteld (waaronder het opsporen en rapporteren
van bedreigingen en kwetsbaarheden op het computernetwerk van het Bedrijf en de Eindgebruikers), om
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McAfee in staat te stellen de Software of de Ondersteuning te verbeteren (met onder meer
inhoudssynchronisatie, apparaattracering en probleemoplossing) en om de algemene veiligheid voor het
Bedrijf en de Eindgebruikers te bevorderen of te verbeteren. Het Bedrijf kan worden verplicht de Software te
verwijderen of de Ondersteuning uit te schakelen om de verdere verzameling van Gegevens te stoppen die
deze functie ondersteunt.
12.3

Door deze Overeenkomst aan te gaan of de Software, Ondersteuning of het serviceabonnement te gebruiken,
gaan het Bedrijf en Eindgebruikers akkoord met het Privacybeleid van McAfee dat beschikbaar is op
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/privacy.html 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 het Bedrijf of Eindgebruikers bevinden, als onderdeel van de Software, de
Ondersteuning en het serviceabonnement. McAfee zal Persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken,
back-uppen, opslaan, overdragen en gebruiken volgens het Privacybeleid van McAfee, met inbegrip van de
Gegevensverwerkingsovereenkomst van McAfee die op de relevante pagina te vinden is, indien ze van
toepassing is en de partijen ze hebben bekrachtigd.

12.4

Het Bedrijf zal alle rechten en machtigingen met betrekking tot de privacy van individuen verkrijgen die
mogelijk vereist zijn volgens verordeningen, wetten of andere regels, of volgens het interne beleid en de
richtlijnen van het Bedrijf met betrekking tot de openbaarmaking van Persoonsgegevens van het Bedrijf, het
gebruik van de Software en/of in verband met de prestaties van McAfee met betrekking tot Ondersteuning of
om een andere reden volgens deze Overeenkomst.

13. NALEVING VAN WETGEVING
13.1

Elke partij zal alle toepasbare nationale, regionale en lokale wetten naleven ten aanzien van haar rechten en
verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, waaronder toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van
privacy en uitvoercontrole, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en andere toepasselijke
anticorruptiewetten.

13.2

Het Bedrijf zal niet, direct of indirect, Producten of technische gegevens van McAfee (of enig deel van Producten
of technische gegevens van McAfee) of systemen of diensten die deel uitmaken van Producten van McAfee
exporteren, overdragen, toegankelijk maken of gebruiken aan of in een land waarvoor de export, de overdracht
of de toegang door een reglementering of andere wet wordt beperkt, zonder de toestemming, indien vereist
van het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce of andere
toepasselijke overheidsinstellingen die bevoegd zijn voor de export of overdracht. Het Bedrijf zal geen
Producten van McAfee gebruiken, overdragen of openen voor eindgebruik ten behoeve van nucleaire,
chemische of biologische wapens of rakettechnologie, tenzij dit is toegestaan door de Amerikaanse overheid
middels regelgeving of een specifieke vergunning.

13.3

Het Bedrijf erkent en gaat ermee akkoord dat voor bepaalde Producten van McAfee die versleuteling bevatten
toestemming van de VS en andere bevoegde autoriteiten vereist kan zijn, waaronder de Europese Unie,
alvorens ze worden uitgevoerd. Het Bedrijf erkent tevens en gaat ermee akkoord dat bepaalde Producten van
McAfee die versleuteling bevatten in andere landen onderhevig kunnen zijn aan invoer- en
gebruiksbeperkingen. Aanvullende informatie over het in- en uitvoeren van Producten van McAfee is te vinden
op de 'Exportcompliance'-webpagina van McAfee (www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), zoals
van tijd tot tijd bijgewerkt.

13.4

Indien McAfee bericht ontvangt dat het Bedrijf onder de van toepassing zijnde wetgeving een partij is 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. ALGEMENE BEPALINGEN
14.1 Relatie: De partijen zijn onafhankelijke aannemers onder deze Overeenkomst en sluiten uitdrukkelijk elk
partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, werkgever-werknemersrelatie, trustee of andere bijzondere
relatie uit. Geen van de partijen is voornemens deze Overeenkomst aan te gaan om een recht of
rechtsvordering te creëren of te genieten ten aanzien van of namens een persoon of entiteit anders dan de
partijen en vermelde Gelieerde partijen. Aan deze Overeenkomst kunnen geen rechten voor derden worden
ontleend. Het Bedrijf mag derden niet voorhouden dat het een recht heeft om McAfee op enigerlei wijze te
binden en het Bedrijf zal geen beweringen of garanties namens McAfee afgeven.
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14.2 Scheidbaarheid: Indien een rechtbank een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-uitvoerbaar acht
krachtens de toepasselijke wetgeving, zal de rechtbank de bepaling in de minimaal vereiste mate aanpassen
om de bepaling of het onderdeel geldig en uitvoerbaar te maken, of indien deze bepaling niet geldig of
uitvoerbaar gemaakt kan worden, zal de rechtbank de bepaling scheiden en verwijderen uit deze
Overeenkomst. De wijziging heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de aangepaste bepaling, noch voor de
geldigheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst, die onverminderd van kracht blijven.
14.3 Geen verklaring van afstand: Het nalaten of vertraagd uitvoeren van een bepaling in deze Overeenkomst
door een der partij vormt geen verklaring van afstand van het recht om deze bepaling of andere bepalingen uit
deze Overeenkomst op enig moment uit te voeren. Een verklaring van afstand voor enige bepaling in deze
Overeenkomst dient schriftelijk te worden afgegeven met vermelding van de bepaling waarvan afstand gedaan
wordt en dient te worden ondertekend door de partij die akkoord gaat met de verklaring van afstand.
14.4 Overmacht; andere verschoonbare tekortkomingen of vertragingen in de nakoming
(a)

Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in het nakomen van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien dit wordt veroorzaakt door Overmacht.

(b)

Tekortkomingen of vertragingen in de nakoming kunnen McAfee niet worden aangerekend als zij het
gevolg zijn van:
(i)
handelingen of verzuim van het Bedrijf, zijn werknemers, vertegenwoordigers, gebruikers,
gelieerde partijen of aannemers;
(ii)
onverminderd de algemene strekking van Artikel 14.4(b)(i), een tekortkoming of vertraging in de
nakoming van een specifieke taak, verplichting of verantwoordelijkheid uit hoofde van deze
Overeenkomst of een Bijlage door het Bedrijf, welke taak, verplichting of verantwoordelijkheid
een voorwaarde of vereiste is voor een taak, verplichting of verantwoordelijkheid van McAfee;
(iii)
vertrouwen op instructies, toestemmingen, goedkeuringen of andere informatie van het Bedrijf;
of
(iv)
handelingen of verzuim van derden (tenzij daartoe geïnstrueerd door McAfee).

14.5 Toepasselijk recht: Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het
voorwerp van deze Overeenkomst is het volgende toepasselijk materieel recht van toepassing, met
uitzondering van de regels van het conflictenrecht:
(a)
de wetten van de Amerikaanse staat New York, indien het Bedrijf de Producten van McAfee in de
Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Canada, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied heeft
gekocht; of
(b)
de wetten van de Republiek Ierland, indien het Bedrijf de Producten van McAfee in Europa, het MiddenOosten, Afrika of de regio die wordt aangeduid als Oceanië (met uitzondering van Australië en NieuwZeeland) heeft gekocht en alle andere landen die niet in dit Artikel worden vermeld, tenzij een andere
plaatselijke wet moet worden toegepast ; of
(c)
de wetten van Japan, indien het Bedrijf de Producten van McAfee in Japan heeft gekocht; of
(d)
de wetten van de Republiek Singapore, indien het Bedrijf de Producten van McAfee in Azië of het GroteOceaangebied (inclusief Australië en Nieuw-Zeeland) heeft gekocht.
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
en de Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.
14.6 Rechtsbevoegdheid: De volgende rechtbanken hebben elk de uitsluitende bevoegdheid om alle geschillen te
beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of het voorwerp van deze
Overeenkomst:
(a)
het Amerikaanse District Court for the Southern District of New York en de staatsrechtbanken in de staat
New York, wanneer het recht van New York van toepassing is; of
(b)
de rechtbanken in de Republiek Ierland, wanneer het Iers recht van toepassing is; of
(c)
het Tokyo District Court, wanneer het recht van Japan van toepassing is; of
(d)
de rechtbanken in de Republiek Singapore, wanneer het Singaporees recht van toepassing is.
14.7 Volledige Overeenkomst, rangorde en wijzigingen
(a)

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen McAfee en het Bedrijf met betrekking tot
haar voorwerp en vervangt alle mondelinge of schriftelijke voorstellen en alle communicatie tussen de
partijen betreffende haar voorwerp. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle documenten die er door
verwijzing in zijn opgenomen, en de Licentiebrief, genieten voorrang, niettegenstaande afwijkende
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bepalingen vermeld op een inkooporder of ander schriftelijk document dat door het Bedrijf is afgegeven,
ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk door McAfee zijn afgewezen.
(b)

McAfee behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te
wijzigen. Een wijziging wordt van kracht na het plaatsen van een bijgewerkte versie op
www.mcafee.com/eula.

14.8 Kennisgevingen: Elke kennisgeving uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dient schriftelijk te
worden afgegeven, te zijn ondertekend door of namens de partij die deze kennisgeving afgeeft en te worden
verzonden aan McAfee, onder vermelding van 'Attention Legal Department', op het overeenkomstige adres, of
aan het Bedrijf, via de contactgegevens die het Bedrijf bij de aankoop van of aanmelding voor de Producten
van McAfee heeft opgegeven. Kennisgevingen worden geacht te zijn afgeleverd op het moment van ontvangst
bij persoonlijke aflevering tegen ontvangstbewijs, de eerstvolgende werkdag na voorafbetaalde verzending met
trackingmogelijkheid via een nationaal erkende koerier met aflevering de volgende dag; of vijf (5) werkdagen
na verzending per aangetekende luchtpost met ontvangstbevestiging op het bovengenoemde adres.
14.9 Aanvullende documenten en verwijzingen: Verwijzingen naar gelinkte voorwaarden in deze Overeenkomst
zijn verwijzingen naar de voorwaarden of inhoud die gekoppeld zijn aan de hyperlink (of de vervangende
hyperlink die McAfee van tijd tot tijd kan vaststellen), zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Het Bedrijf erkent dat de
voorwaarden of inhoud in de hyperlink via verwijzing zijn opgenomen in deze Overeenkomst en dat het de
verantwoordelijkheid van het Bedrijf is om de voorwaarden of inhoud in de hyperlinks die in deze
Overeenkomst zijn vermeld door te nemen.
14.10 Overdracht: Het Bedrijf mag zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van McAfee in sublicentie geven, toewijzen of overdragen. Elke poging van het Bedrijf
om zijn rechten, taken of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst direct, of indirect via een fusie of
overname of wijziging van zeggenschap in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen, is nietig.
14.11 Kennisgeving aan Eindgebruikers van de Amerikaanse Overheid: De Software en de bijbehorende
Documentatie worden beschouwd als respectievelijk 'commerciële computersoftware' en 'documentatie voor
commerciële computersoftware’ volgens DFAR lid 227.7202 en FAR lid 12.212, zoals van toepassing. Elk gebruik
en elke wijziging, reproductie, release, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software en de
bijbehorende Documentatie door de Amerikaanse overheid vallen uitsluitend onder deze Overeenkomst en
zijn verboden behalve voor zover expliciet in deze Overeenkomst is toegestaan.
14.12 Instandhouding: De volgende artikelen zullen, samen met alle andere voorwaarden die voor de interpretatie
of uitvoering van deze Overeenkomst vereist zijn, van kracht blijven na beëindiging van deze Overeenkomst: 6
(Vertrouwelijkheid), 7 (Intellectuele Eigendomsrechten), 8 (Beperkte garantie en disclaimer), 9 (Beperking van
aansprakelijkheid), 10 (Vrijwaring), 11.3 (Garantiedisclaimers met betrekking tot Evaluatiesoftware en
Bètasoftware), 12 (Privacy en het verzamelen van Persoonsgegevens of systeeminformatie), 14.5 (Toepasselijk
recht), 14.6 (Rechtsgebied), 15 (Definities en interpretatie) en dit Artikel 14.12 (Instandhouding).
15. DEFINITIES EN INTERPRETATIE
15.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:
(a)
Erkende Partner: betekent een Distributeur, Wederverkoper of andere zakenpartner van McAfee.
(b)
Gelieerde partijen, met betrekking tot het Bedrijf: Elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft
over, onder zeggenschap staat of onder directe of indirecte gezamenlijke zeggenschap staat van de
entiteit of een of meerdere andere Gelieerde partijen van de entiteit (of een combinatie daarvan).
Voor het doel van deze definitie heeft een entiteit zeggenschap over een andere entiteit indien en voor
zolang de eerstgenoemde entiteit:
(i)
direct of indirect houder is van meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen met stemrecht van
de andere entiteit;
(ii)
de meerderheid van de bestuurders van de andere entiteit kan kiezen; of
(iii)
de dagelijkse leiding heeft over de entiteit uit hoofde van een overeenkomst of als algemeen
beherende partner.
Gelieerde partij, met betrekking tot McAfee: Een directe of directe dochteronderneming van McAfee,
LLC.
(c)
Werkdag betekent elke dag die geen zaterdag, zondag, wettelijke vakantiedag of nationale feestdag is
op de plaats waar de Producten van McAfee worden geleverd.
(d)
Cloud Services:betekent de clouddiensten die McAfee aan het Bedrijf levert, zoals vermeld in een of
meer Licentiebrieven onder de voorwaarden van de Overeenkomst voor clouddiensten.
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(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

(k)

(l)
(m)

(n)

Overeenkomst voor clouddiensten: betekent de algemene voorwaarden voor de toepasselijke
clouddiensten, beschikbaar op https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/legal/cloud-terms-ofservice.html.
Vertrouwelijke informatie: Alle informatie (ongeacht de vorm van bekendmaking of het gebruikte
medium voor de opslag of weergave daarvan) van een partij (Bekendmakende partij), inclusief
handelsgeheimen en technische, financiële of andere zakelijke informatie, gegevens, ideeën, concepten
of kennis die:
(i)
op het moment van bekendmaking is aangemerkt als 'vertrouwelijk' of met soortgelijke
bewoordingen is omschreven door de Bekendmakende partij en, indien dit mondeling of visueel
gebeurt, zij binnen vijftien (15) dagen na bekendmaking door de Bekendmakende partij schriftelijk
worden bevestigd als vertrouwelijk; of
(ii)
door de ontvangende partij (Ontvanger) redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te
worden op basis van de omstandigheden rondom de bekendmaking.
Onder Vertrouwelijke informatie valt echter geen informatie die:
(iii)
onafhankelijk van de Bekendmakende partij rechtmatig is verkregen door of reeds bekend was bij
de Ontvanger, zoals uit schriftelijk bewijs blijkt;
(iv)
zonder beperkingen op het gebruik of bekendmaking en niet door onachtzaamheid of een fout
van derden is ontvangen;
(v)
onder het publiek wordt of is verspreid buiten toedoen van de Ontvanger en zonder dat dit in
strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst of andere geheimhoudingsplicht; of
(vi)
onafhankelijk door de Ontvanger is gecreëerd zonder inbreuk te maken op deze Overeenkomst,
waaronder alle geheimhoudingsverplichtingen jegens de Bekendmakende partij.
Gevolgschade betekent alle indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve, exemplaire, gevolg- of
buitencontractuele schade van welke aard dan ook. waaronder vorderingen van derden, winstderving,
verlies van goodwill, verlies van personeelssalarissen, computer- of systeemstoringen of -defecten,
kosten voor het verkrijgen van vervangende clouddiensten, werkonderbrekingen, toegangsweigering of
downtime, systeem- of servicestoringen of -onderbrekingen of enige verloren, beschadigde of gestolen
gegevens, informatie of systemen.
DAT's betekent detectiedefinitiebestanden (ook wel handtekeningbestanden genoemd), die codes
bevatten die anti-malwaresoftware gebruikt om virussen, Trojaanse paarden en mogelijk ongewenste
programma's te detecteren en te repareren.
Distributeur betekent elke onafhankelijke entiteit die door McAfee gemachtigd is om Producten van
McAfee aan Resellers of Eindgebruikers te distribueren.
Afgeleid werk betekent een werk dat gebaseerd is op een of meer al bestaande werken (zoals een
herziening, vertaling, bewerking, verfilming, verkorting, verbetering, wijziging of een andere vorm waarin
het bestaande werk opnieuw kan worden uitgegeven of worden getransformeerd of aangepast) en dat
zonder toestemming van de auteursrechthebbende van het bestaande werk een inbreuk op
auteursrechten zou inhouden.
Documentatie
Al
betekent
het
toelichtingsmateriaal,
zoals
gebruikershandleidingen,
opleidingsmateriaal, gebruikersinstructies, productbeschrijvingen, dat door McAfee wordt verstrekt met
betrekking tot de implementatie en het gebruik van de Producten van McAfee data door McAfee bij de
Producten van McAfee wordt geleverd. Documentatie wordt in gedrukte, elektronische of online vorm
verstrekt.
Eindgebruiker betekent het individu of de entiteit dat of die een licentie of machtiging heeft ontvangen
om de Software volgens deze Overeenkomst te gebruiken.
Overmacht betekent elke situatie buiten de redelijke controle van een partij die gezien haar aard niet
kon worden voorzien of die, indien zij wel kon worden voorzien, onvermijdelijk was, waaronder
stakingen, lock-outs of andere arbeidsgeschillen (ongeacht of het gaat om eigen personeel of dat van
derden), natuurrampen, oorlog, oproer, embargo's, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,
terrorisme of sabotage, tekorten of vertragingen in de levering door leveranciers van McAfee, brand,
overstroming, aardbeving, ongelukken, straling, onvermogen om transport te regelen, storing van
communicatiemiddelen of energiebronnen, opzettelijk toegebrachte schade, uitval van installaties of
machines of gebreken van leveranciers of onderaannemers.
Licentiebrief: Een schriftelijke (elektronisch of anderszins) bevestiging die McAfee aan het Bedrijf
verstrekt ter bevestiging van de gekochte Producten van McAfee en het Productgebruiksrecht. In de
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(o)

(p)

(q)

(r)
(s)

Licentiebrief staan het SKU-nummer, aantal, Abonnements- of Ondersteuningstermijn en andere
toegangs- en gebruiksgegevens vermeld.
Risicovol systeem: Betekent 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
fail-safefunctie 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.
Intellectuele eigendomsrechten betekent alle intellectuele eigendomsrechten of andere
eigendomsrechten over de hele wereld, ongeacht of zij voortvloeien uit wetgeving, het gemene recht of
uit billijkheid, nu of in de toekomst, waaronder:
(i)
copyright, merken- en patentrecht, handelsgeheimen, morele rechten, recht van publicatie,
rechten van auteurs;
(ii)
elke aanvraag of elk recht om een aanvraag in te dienen voor de rechten die zijn genoemd in
paragraaf (i); en
(iii)
elke verlenging, uitbreiding, behoud, verdeling, herstel of hernieuwde toewijzing van rechten of
aanvragen, zoals bedoeld in paragraaf (i) en (ii).
McAfee betekent:
(i)
McAfee, LLC, met hoofdkantoor in 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, VS,
(1) indien de Software in de Verenigde Staten is gekocht (tenzij zoals beschreven in Subsectie (v)
hieronder), Canada, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied, of (2)
uitsluitend als licentiegever van de Software indien de Software in Japan of in Azië-Pacific (inclusief
Australië en Nieuw-Zeeland maar exclusief China (in RMB)) is gekocht;
(ii)
McAfee Ireland Limited, gevestigd te Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ierland, indien de
Software aangeschaft is in Europa, het Midden-Oosten of Afrika;
(iii)
McAfee Co., Ltd., met zetel in Shibuya Mark City West, 1-12-1, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 1500043, Japan, met betrekking tot de distributie van de Software en de levering van alle
Clouddiensten en Ondersteuning, die in Japan gekocht zijn;
(iv)
McAfee (Singapore) Pte Ltd., met een handelslocatie in 101 Thomson Road 29-02/05 United
Square, Singapore, 307591, Singapore, met betrekking tot de distributie van de Software en de
levering van alle Clouddiensten en Ondersteuning die zijn gekocht in Azië-Pacific (inclusief
Australië en Nieuw-Zeeland maar exclusief China (in RMB) of de regio die doorgaans wordt
aangeduid met Oceanië; McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd., met een handelslocatie in
Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China, indien de
Software in China (in RMB) is gekocht; of
(v)
McAfee Public Sector LLC, gevestigd te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054,
VS, indien de Software aangeschaft is door de Amerikaanse overheid, staats- of lokale overheid,
een gezondheidsorganisatie of een onderwijsinstelling binnen de Verenigde Staten.
Producten van McAfee betekent alle Software of Ondersteuning van McAfee.
Opensourcesoftware betekent alle royaltyvrije software die als voorwaarde voor het gebruik, de
wijziging of de distributie van de software of andere software die er deel van uitmaakt, ervan afgeleid is
of samen met de software wordt gedistribueerd (Afgeleide Software), een van de volgende zaken
vereist:
(i)
De broncode van de software of Afgeleide Software moet worden vrijgegeven of anderszins aan
derden beschikbaar gemaakt;
(ii)
De machtiging voor het maken van afgeleide werken van de software of Afgeleide Software moet
aan derden worden verleend; en
(iii)
Wijzigingen van de software moeten worden gedocumenteerd en openbaar gemaakt wanneer de
software of Afgeleide Software wordt gedistribueerd.
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(t)

(u)

(v)
(w)
(x)

(y)

(z)

(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

Opensourcesoftware omvat alle software die onderworpen is aan: de NU General Public License, GNU
Library General Public License, Artistic License, BSD License, Mozilla Public License, Affero GNU General
Public Licenses, of elke licentie die wordt vermeld op www.opensource.org/licenses.
Persoonsgegevens of Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een
geïdentificeerde of identificeerbare persoon of die anderszins wordt gedefinieerd als
'Persoonsgegevens' in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of in andere toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming. indien de definitie van ‘Persoonsgegevens’ volgens de
toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming ruimer is dan de bovenstaande definities.
Productgebruiksrecht: betekent de licentie- of abonnementsoorten die zijn vermeld in de Licentiebrief
en zijn gedefinieerd op https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/legal/mcafee-productentitlement-definitions.pdf.
Vertegenwoordigers betekent Gelieerde partijen van een partij, toegestane resellerss,
onderaannemers, werknemers of gemachtigde vertegenwoordigers.
Resellers betekent een bedrijf dat door McAfee erkend is en aanvaard heeft om Producten van McAfee
op de markt te brengen en te verkopen.
Software betekent alle softwareprogramma's in eigendom of onder licentie van McAfee, al naar gelang
het geval, in objectcodeformaat:
(i)
die door McAfee in licentie worden gegeven of van McAfee of zijn Erkende Partners worden
gekocht; 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 de
Eindgebruiker installeert tijdens de van toepassing zijnde Ondersteuningstermijn.
Software kan ook aanvullende kenmerken of functies bevatten waartoe toegang kan worden verkregen
middels ofwel een abonnement ofwel een actief ondersteuningscontract voor bepaalde Cloud Services,
zoals vereist door de betreffende aanbieding en volgens de Overeenkomst voor Clouddiensten.
Standaard: Een technologiespecificatie die is gemaakt door een door de overheid gesponsorde groep,
een door de branche gesponsorde groep of een andere vergelijkbare groep of entiteit die technische
specificaties creëert voor gebruik door anderen. Voorbeelden van Standaarden zijn GSM, LTE, 5G, Wi-Fi,
CDMA, MPEG, en HTML. Voorbeelden van groepen die Standaarden creëren zijn IEEE, ITU, 3GPP en ETSI.
Ondersteuning of Technische Ondersteuning: betekent de diensten die McAfee (of een Erkende
Partner) levert voor de ondersteuning en het onderhoud van de Producten van McAfee, zoals
beschreven in de Voorwaarden voor Technische Ondersteuning en Onderhoud.
Ondersteuningstermijn betekent de duur waarvoor de Eindgebruiker recht heeft op Ondersteuning,
zoals in een Licentiebrief is vermeld.
Voorwaarden voor Technische Ondersteuning en Onderhoud: betekent de McAfee-voorwaarden
voor Technische Ondersteuning en Onderhoud van hardware en software, die de ondersteuning
beschrijven en beschikbaar zijn op http://support.mcafee.com/webcenter/content/conn/enterprisecontent/path/Enterprise%20Libraries/sp/WebContent/ProgramsAndPolicies/Corporate_TechSupport_T
erms.pdf, zoals van tijd tot tijd aangepast of geüpdatet.
Updates betekent elke update van de Software of de Clouddiensten en omvat alle DAT's,
handtekeningensets, beleidsupdates en database-updates voor de Software of de Clouddiensten en de
updates van de bijbehorende Documentatie die aan de Eindgebruikers beschikbaar worden gesteld na
de datum van de aankoop van de Software of het abonnement op de Clouddiensten als onderdeel van
de aangeschafte Ondersteuning. Updates worden door McAfee niet afzonderlijk geprijsd of op de markt
gebracht.
Upgrade betekent alle verbeteringen aan de Software of de Clouddiensten die aan de Eindgebruikers
beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de aangeschafte Ondersteuning. Upgrades worden door
McAfee niet afzonderlijk geprijsd of op de markt gebracht.

15.2 In deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld:
(a)
omvat een verwijzing naar een partij eveneens zijn uitvoerders, bestuurders, opvolgers en toegestane
rechtverkrijgenden;
(b)
dienen titels slechts het leesgemak en zij hebben geen invloed op de interpretatie of betekenis van deze
Overeenkomst;
(c)
omvat het enkelvoud het meervoud en vice versa en hebben woorden die verwijzen naar een geslacht
eveneens betrekking op andere geslachten;
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN BEDRIJVEN (v JUNI 2019)

Vertrouwelijke informatie van McAfee

Pagina 13 van 14

(d)
(e)
(f)
(g)

hebben andere grammaticale vormen of delen van gedefinieerde termen of uitdrukkingen dezelfde
betekenis;
is een verwijzing naar een bepaling, paragraaf, bijlage, aanhangsel of ander bijvoegsel een verwijzing
naar een bepaling, paragraaf, bijlage, aanhangsel of bijvoegsel van deze Overeenkomst;
zijn de woorden 'omvatten', 'waaronder', 'zoals' en vergelijkbare bewoordingen niet gebruikt als of
bedoeld als woorden die een beperking inhouden; en
dient de betekenis van deze Overeenkomst te worden geïnterpreteerd op basis van de volledige
Overeenkomst en niet slechts op basis van afzonderlijke onderdelen.
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