DIT IS EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE INC. ("APPLE") WAARIN DE
VOORWAARDEN ZIJN NEERGELEGD DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW DEELNAME ALS
APPLE DEVELOPER. LEES DAAROM EERST DEZE APPLE DEVELOPER OVEREENKOMST
("OVEREENKOMST") VOORDAT U OP ''ACCEPTEREN" KLIKT EN HET HOKJE ONDERAAN
DEZE PAGINA AANVINKT. DOOR OP "ACCEPTEREN" TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE
AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KLIK
DAN OP "ANNULEREN".

Apple Developer Overeenkomst
1.
Relatie met Apple; Apple ID en wachtwoord. U begrijpt en aanvaardt dat er als gevolg
van uw registratie als Apple Developer (“Apple Developer”) geen partnerschap- of
agentuurovereenkomst tussen u en Apple tot stand komt. U gaat ermee akkoord om u niet
anderszins te representeren. Daarnaast verklaart u dat u ten minste dertien jaar oud bent en dat u
juridisch bevoegd bent om u als Apple Developer te registreren. Deze Overeenkomst is nietig
wanneer bij wet verboden en het recht op registratie als Apple Developer wordt in dergelijke
jurisdicties niet verleend. Tenzij schriftelijk anderszins wordt overeengekomen of schriftelijk door
Apple wordt toegestaan, kunt u geen voordelen die u ontvangt van Apple in verband met het zijn
van Apple Developer t delen of overdragen. Het Apple ID en wachtwoord dat u gebruikt om in te
loggen op uw Apple Developer account kan niet op enigerlei wijze of met enig persoon gedeeld
worden. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Apple ID en wachtwoord en voor
alle activiteiten verband houdende met uw account.
2.
Voordelen voor Developers. Als Apple Developer kunt u de mogelijkheid hebben om
bepaalde Apple developer conferenties, technische besprekingen en andere bijeenkomsten bij te
wonen (met inbegrip van online of elektronische uitzendingen van dergelijke bijeenkomsten)
("Apple Events"). Daarnaast kan Apple aanbieden om u bepaalde diensten te leveren
("Diensten"), zoals hierin en op de Apple Developer internetpagina's ("Site") nader omschreven,
uitsluitend voor uw eigen gebruik in het kader van uw deelname als Apple Developer. Diensten
kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, iedere dienst die Apple tijdens Apple Events of op de
Site aanbiedt, alsmede het aanbieden van enige content of materiaal weergegeven op de Site
(“Content”). Apple mag het aan u aanbieden van de Diensten, Site en Content te allen tijde
wijzigen, op schorten of beëindigen, en mag beperkingen opleggen met betrekking tot bepaalde
aangeboden kenmerken en materialen of uw toegang tot het materiaal of gedeelten daarvan
beperken zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.
3.
Beperkingen. U gaat ermee akkoord de Site, de Diensten, Apple Events of Content die
aan u door Apple ter beschikking worden gesteld als Apple Developer, niet op ongeoorloofde wijze
zult exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot, door het plegen van inbreuken, het belasten van
netwerkcapaciteit of het gebruik van de Diensten, Site of Content anders dan voor toegestane
doeleinden. De Site en Content die aan u ter beschikking worden gesteld zijn beschermd door
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en u gaat ermee akkoord zich te houden
aan alle daarin opgenomen aanduidingen, licentie-informatie en beperkingen en die in stand te
houden. Tenzij uitdrukkelijk hierin is toegestaan of anderszins is toegestaan in een separate
overeenkomst met Apple, mag u niet enig aspect van de Site, Content of Diensten wijzigen,
publiceren, netwerken, verhuren, leasen, lenen, doorvoeren, verkopen, meewerken aan de
overdracht of verkoop ervan, reproduceren, op basis ervan afgeleide werken creëren, herdistribueren, ten uitvoer brengen, tonen of op enigerlei andere wijze exploiteren. U mag niet de
software of veiligheidscomponenten van de Diensten, Site of Content de-compileren, reverseengineeren, dis-assembleren of proberen de broncode ervan te herleiden (behoudens en
uitsluitend voor zo ver een bovenstaande beperking op grond van het toepasselijke recht verboden
is en behoudens voor zover is toegestaan op grond van licentievoorwaarden verband houdende
met het voorgaande). Gebruik van de Site, Content of Diensten om inbreuk te maken op, te
knoeien met of te omzeilen van de beveiliging van enig computer netwerk, software,
wachtwoorden, encryptiecodes en technologische beschermingsmaatregelen of om anderszins
enige vorm van illegale activiteiten te ondernemen, of anderen in staat te stellen dit te doen, is

uitdrukkelijk verboden. Apple behoudt de eigendom van al haar rechten op de Site, Content, Apple
Events en Diensten, en behoudens als uitdrukkelijk hierin is bepaald, worden er geen andere
rechten of licenties, al dan niet stilzwijgend, verleend op grond van enig intellectueel
eigendomsrecht van Apple.
4.
Geheimhouding. Tenzij hierin anderszins wordt bepaald, gaat u ermee akkoord dat alle
pre-release software, diensten en/of hardware (met inbegrip van hieraan gerelateerde
documentatie en materialen) van Apple die aan u als Apple Developer ter beschikking worden
gesteld (“Pre-release Materialen"), evenals alle informatie die door Apple aan u openbaar wordt
gemaakt in verband met Apple Events, zullen worden aangemerkt en aangeduid als
"Vertrouwelijke Apple Informatie".
Onverminderd het vorenstaande, omvat Vertrouwelijke Apple Informatie niet: (a) informatie die
anders dan door een fout of overtreding van uw kant algemeen en rechtmatig beschikbaar is voor
het publiek; (b) informatie die door Apple aan het publiek algemeen beschikbaar wordt gesteld; (c)
informatie die onafhankelijk door u is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Apple
Informatie; (d) informatie die rechtmatig van een derde is verkregen die gerechtigd was om die
informatie zonder beperkingen aan u over te dragen of bekend te maken; of (e) software en/of
documentatie van derden die Apple aan u ter beschikking heeft gesteld en gepaard met
licentievoorwaarden die geen geheimhoudingsverplichtingen opleggen voor het gebruik of het
openbaar maken van dergelijke software en/of documentatie. Voorts stemt Apple ermee in dat u
niet gebonden bent aan bovenstaande geheimhoudingsbepalingen met betrekking tot technische
informatie over pre-release software, diensten en/of hardware van Apple die door Apple bij WWDC
(Worldwide Developers Conference van Apple) openbaar is gemaakt, behalve dat u hiervan geen
screen shots van mag posten, hierover openbare reviews mag schrijven of dergelijk materiaal mag
herdistribueren.
5.
Geheimhouding en non-usus van Vertrouwelijke Apple Informatie. Tenzij uitdrukkelijk
anderszins wordt overeengekomen of schriftelijk door Apple wordt toegestaan, verklaart u geen
Vertrouwelijke Apple Informatie openbaar te maken, te publiceren of te verspreiden aan een ander
dan andere Apple Developers die werknemer of opdrachtnemer zijn die werken voor dezelfde
entiteit als u en dat slechts uitsluitend voor zover Apple een dergelijke openbaarmaking niet
anderszins verboden heeft. Behalve voor de voor u als Apple Developer geoorloofde doeleinden of
indien anderszins uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of toegestaan door Apple, gaat u
ermee akkoord de Vertrouwelijke Apple Informatie niet op enige wijze te gebruiken, waaronder
maar niet beperkt tot, voor uw eigen voordeel of dat van een derde zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van Apple in elk afzonderlijk geval.
Daarnaast verklaart u alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van enig
ongeoorloofd gebruik of enige ongeoorloofde openbaarmaking, publicatie of verspreiding van
Vertrouwelijke Apple Informatie. U erkent dat het ongeoorloofde gebruik van Vertrouwelijke Apple
Informatie tot onherstelbare schade en aanzienlijke nadelen voor Apple kan leiden waarvan de
omvang moeilijk kan zijn vast te stellen. Derhalve gaat u ermee akkoord dat Apple het recht heeft
om een onmiddellijke voorlopige voorziening te verzoeken om de nakoming door u van de
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen, naast de overige aan haar
toekomende rechten. Indien u bij wet, van overheidswege of op grond van een bevel van een
bevoegde rechter verplicht bent om Vertrouwelijke Apple Informatie openbaar te maken, is u dat
toegestaan, mits u Apple voorafgaand aan de betreffende openbaarmaking hiervan in kennis heeft
gesteld en u al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om die openbaarmaking zo veel mogelijk
te beperken en om een vertrouwelijke, beschermende behandeling van de betreffende informatie
te waarborgen. Een openbaarmaking op grond van de voorafgaande zin, ontheft u niet van uw
verplichtingen om dergelijke informatie als Vertrouwelijke Apple Informatie te behandelen.
6.
Licentie en beperkingen inzake vertrouwelijke Pre-release Materialen. Indien Apple u
Pre-release Materialen ter beschikking stelt, verleent Apple u hierbij, onderworpen aan uw naleving
van het bepaalde in deze Overeenkomst, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om die
Pre-release Materialen te gebruiken uitsluitend voor de beperkte doeleinden zoals die in dit artikel
6 zijn vermeld; op voorwaarde dat, indien zulke Pre-release Materialen onderwerp zijn van een

aparte licentieovereenkomst, u ermee akkoord gaat dat de licentieovereenkomst behorende bij
zulke materialen in aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4 en 5 ook van toepassing is op uw
gebruik van de Pre-release Materialen. U gaat er verder mee akkoord dat, in het geval er sprake is
van enige tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de artikelen 4 en 5 en de
geheimhoudingsverplichtingen in de licentieovereenkomst, het bepaalde in de
licentieovereenkomst voorrang heeft. Daarnaast gaat u ermee akkoord de Pre-release Materialen
niet te zullen gebruiken voor andere doeleinden dan voor het testen en/of ontwikkelen door u van
een product dat ontworpen is om te functioneren in combinatie met hetzelfde besturingssysteem
als waarvoor die Pre-release Materialen zijn ontworpen. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel
recht en geen enkele licentie om intellectuele eigendom van Apple (met inbegrip van bijvoorbeeld,
en niet beperkt tot, handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten, handelsmerken en industriële
ontwerpen) in enigerlei product te integreren of te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins in deze
Overeenkomst is bepaald, verleent Apple geen andere (stilzwijgende) rechten of licenties uit
hoofde van haar intellectuele eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord dat u de Pre-release
Materialen niet zult de-compileren, reverse-engineeren, dis-assembleren of op andere wijze de
Pre-release Materialen tot een voor mensen leesbare vorm zult reduceren, en u zult de Pre-release
Materialen niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, netwerken, verhuren, leasen, verzenden, verkopen
of lenen.
7.
Licentie en beperkingen inzake Ontwikkelaars-Content. Als Apple Developer kunt u
toegang hebben tot bepaalde (intellectueel) eigendomsrechtelijk beschermde content (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot videopresentaties en audio-opnames) die Apple van tijd tot tijd aan u ter
beschikking kan stellen ("Content").Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen of
schriftelijk door Apple wordt toegestaan, wordt Content als Vertrouwelijke Apple Informatie
aangemerkt. Tenzij uitdrukkelijk door Apple is toegestaan, mag u de Content niet met iemand
delen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werknemers of opdrachtnemers die werken voor
dezelfde entiteit als u, ongeacht of zij Apple Developer zijn. Met voorbehoud van deze
voorwaarden, verleent Apple u een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en
het gebruik van Content voor toegestane doeleinden als Apple Developer, op voorwaarde dat u
slechts één (1) exemplaar van de Content mag downloaden waarbij die download voltooid dient te
zijn binnen de periode die door Apple voor een dergelijke download is gespecificeerd. Tenzij
uitdrukkelijk door Apple is toegestaan, zult u de Content of onderdelen daarvan niet wijzigen,
vertalen, reproduceren, distribueren of daar afgeleide werken van creëren. U zult enige rechten op
de Content niet huren, leasen, lenen, verkopen in sublicentie geven, cederen of anderszins
overdragen. De Content zelf en alle kopieën en onderdelen ervan blijven in eigendom toebehoren
aan Apple en/of haar licentiegevers. De Content wordt door Apple aan u in licentie gegeven, niet
verkocht, om op grond van het bepaalde in deze Overeenkomst te gebruiken en Apple behoudt
zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Uw rechten uit hoofde van de
licentie om de Content te gebruiken en toegang daartoe te verkrijgen eindigen automatisch zonder
kennisgeving van Apple indien u zich niet houdt aan een van deze bepalingen.
8.
Compatibiliteits-Labs; Developer Technical Support (DTS). Als Apple Developer kunt u
toegang krijgen tot de test- en ontwikkelingslaboratoria voor software- en/of hardwarecompatibiliteit "Labs") en/of de developer technical support incidenten ("DTS Diensten") die Apple
van tijd tot tijd als voordeel aan u als Apple Developer dan wel tegen een separate vergoeding kan
aanbieden. U gaat ermee akkoord dat al het gebruik van dergelijke Labs en de DTS Diensten in
overeenstemming zal zijn met de gebruiksvoorwaarden voor zulke diensten van Apple, die kunnen
wijzigen van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Zonder beperking van het
voorgaande, kan Apple een bericht op de Site plaatsen en/of aan u een e-mail sturen met
kennisgevingen van zulke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Site en/of uw emailadres dat bij Apple is geregistreerd op dergelijke kennisgevingen te controleren. U gaat ermee
akkoord dat Apple niet aansprakelijk is jegens u of enige derde voor enige wijziging of
onderbreking van dergelijke diensten. Als onderdeel van de DTS Diensten kan Apple u voorzien
van bepaalde codefragmenten, voorbeeldcodes, software en andere materialen ("Materialen"). U
gaat ermee akkoord dat alle Materialen die Apple ter beschikking stelt als onderdeel van de DTS
Diensten aan u in licentie worden gegeven en uitsluitend door u gebruikt zullen worden in
overeenstemming met de voorwaarden behorende bij die Materialen. Apple behoudt de eigendom
van al haar rechten, titels en belangen in de betreffende Materialen en er worden geen andere

rechten of licenties (al dan niet stilzwijgend) verleend onder enig intellectueel eigendomsrecht van
Apple. U heeft niet het recht om zulke Materialen te kopiëren, de-compileren, reverse-engineeren,
in sublicentie te geven of anderszins te distribueren, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in de
voorwaarden behorende bij de Materialen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U BIJ HET
AANVRAGEN EN ONTVANGEN VAN TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN DTS DIENSTEN
APPLE NIET ZULT VOORZIEN VAN ENIGE INFORMATIE, INCLUSIEF DIE IN UW SOFTWARE
IS GEÏNTEGREERD, DIE VOOR U OF VOOR DERDEN VAN VERTROUWELIJKE AARD IS. U
GAAT ERMEE AKKOORD DAT ANDERSLUIDENDE AANDUIDINGEN, OPSCHRIFTEN OF
ETIKETTEN OP DE DOOR U AAN APPLE TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN
GEEN EFFECT HEBBEN. HET STAAT APPLE VRIJ OM ALLE INFORMATIE DIE ZIJ VAN U
ONTVANGT, TE GEBRUIKEN OP ELKE WIJZE DIE ZIJ PASSEND ACHT, EEN EN ANDER MET
INACHTNEMING VAN DE TOEPASSELIJKE OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN. Apple
behoudt zich het recht voor om een verzoek om toegang tot Labs of DTS Diensten te allen tijde en
om welke reden dan ook te weigeren, in welk geval Apple u voor de afgewezen lab- of
ondersteuningsverzoeken kan crediteren. Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor het herstellen
van kwijtgeraakte of gewijzigde bestanden, data, programma's en andere verschafte materialen.
9.
Wijzigingen; Communicatie. Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst,
met inbegrip van alle regels en beleid, te allen tijde geheel naar eigen inzicht te wijzigen. U bent
verantwoordelijk voor het bekijken van en bekend raken met zulke wijzigingen (met inbegrip van
nieuwe voorwaarden, updates, revisies, supplementen, aanpassingen en aanvullende regels,
beleid en voorwaarden) ("Aanvullende Voorwaarden") die aan u zijn gecommuniceerd door
Apple. Alle Aanvullende Voorwaarden maken bij deze integraal deel uit van deze Overeenkomst
door deze referentie, en uw voortgezette gebruik van de Site zal duiden op uw acceptatie van
enige Aanvullende Voorwaarden. Daarnaast kan Apple u van tijd tot tijd communicatie toesturen.
Zulke communicatie kan telefonisch en/of per e-mail plaatsvinden en kan inhouden, maar is niet
beperkt tot, lidmaatschapsinformatie, marketingmateriaal, technische informatie, en updates en/of
wijzigingen verband houdende met uw deelname als Apple Developer. Door deze Overeenkomst te
accepteren, gaat u ermee akkoord dat Apple u dergelijke communicatie kan verschaffen.
10.
Duur en beëindiging. Apple kan u als geregistreerde Apple Developer, te allen tijde en
geheel naar eigen beoordeling van Apple, beëindigen of opschorten. Indien Apple u als Apple
Developer beëindigt, behoudt Apple het recht voor om uw nieuwe aanvraag te weigeren, geheel
naar eigen beoordeling van Apple en te allen tijde. U mag uw deelname als geregistreerde Apple
Developer te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen door Apple schriftelijk van dat
voornemen in kennis te stellen. Bij elke beëindiging of, geheel ter beoordeling van Apple,
opschorting, worden alle rechten en licenties die Apple aan u heeft verleend, ingetrokken, met
inbegrip van uw recht op toegang tot de Site, en u gaat ermee akkoord alle Vertrouwelijke Apple
Informatie te vernietigen die u in uw bezit heeft of onder zich houdt. U gaat ermee akkoord om, op
verzoek van Apple, bewijs van zulke vernietiging aan Apple te verschaffen. Er vindt om generlei
redenen enige restitutie of gedeeltelijke restitutie plaats van enige vergoeding die uit hoofde van
deze Overeenkomst of anderszins is betaald. Na beëindiging van deze Overeenkomst blijven de
artikelen 1, 3 t/m 5, 7 (uitsluitend voor de duur die door Apple voor dat gebruik is gespecificeerd) en
10 t/m 19 onverminderd bindend voor partijen.
11.
Apple Onafhankelijke Ontwikkeling. Niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan het
recht van Apple om producten, software of technologieën te ontwikkelen, te verkrijgen, in licentie te
geven, op de markt te brengen, te promoten of te distribueren die eenzelfde of soortgelijke functie
hebben als, of die anderszins concurreren met, de producten, software of technologieën die u
mogelijk ontwikkelt, produceert, op de markt brengt of distribueert. Bij gebreke van een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst waaruit het tegendeel blijkt, staat het Apple vrij om alle
informatie, voorstellen of aanbevelingen die u Apple uit hoofde van deze Overeenkomst verschaft
voor ieder doel te gebruiken, met inachtneming van toepasselijke octrooien en auteursrechten.
12.
Gebruik van merken, logo's e.d. van Apple. U gaat ermee akkoord zich te houden aan
de merken- en auteursrecht-richtlijnen van Apple die gepubliceerd zijn op: www.apple.com/legal/
guidelinesfor3rdparties.html (“Richtlijnen") en zoals van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. U
gaat ermee akkoord de merken "Apple", het Apple Logo, "Mac", "iPhone", "iPod touch" of enig

ander merk dat eigendom is van of in licentie gegeven is aan Apple, op enigerlei wijze te
gebruiken, behalve indien voor elk afzonderlijk geval de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Apple is verkregen of het op grond van de Richtlijnen van Apple is toegestaan. U gaat ermee
akkoord dat alle goodwill voortvloeiende uit uw geoorloofde gebruik van merken van Apple ten
goede zal komen en in eigendom toebehoort aan Apple.
13.
Geen garantie. APPLE EN AAN HAAR GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN,
DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS,
AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS (TEN BEHOEVE VAN DE ARTIKELEN 13 EN 14
GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS "APPLE") BELOVEN NIET DAT DE SITE, CONTENT,
DIENSTEN (INCLUSIEF FUNCTIONALITEITEN EN KENMERKEN VAN HET VOORGAANDE),
LABS, DTS DIENSTEN DAN WEL ENIGE ANDERE INFORMATIE OF MATERIALEN DIE U UIT
HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST ALS APPLE DEVELOPER ONTVANGT (TEN BEHOEVE
VAN DE ARTIKELEN 13 EN 14 GEZAMENLIJK OOK AANGEDUID ALS DE "DIENST")
ACCURAAT, BETROUWBAAR, TIJDIG, VEILIG, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN
ZIJN OF DAT ENIGE GEBREKEN HERSTELD ZULLEN WORDEN. DE DIENST WORDT
GELEVERD OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS EN KAN ZONDER KENNISGEVING
WORDEN GEWIJZIGD. APPLE KAN NIET WAARBORGEN DAT ENIGE CONTENT (MET
INBEGRIP VAN BESTANDEN, INFORMATIE OF ANDERE DATA) WAARTOE U TOEGANG
VERKRIJGT OF DIE U DOWNLOADT VAN DE DIENST, VRIJ IS VAN VIRUSSEN,
BESMETTINGEN OF DESTRUCTIEVE KENMERKEN. DAARNAAST GARANDEERT APPLE
NIET ENIG RESULTAAT OF IDENTIFICATIE OF CORRECTIE VAN PROBLEMEN ALS
ONDERDEEL VAN DE DIENST EN APPLE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID
IN RELATIE DAARTOE. APPLE GEEFT GEEN ENKELE, UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE, GARANTIE, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE OMTRENT ACCURAATHEID,
NON-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
APPLE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET HANDELEN, NALATEN
OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET
UW GEBRUIK VAN DE DIENST. U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN
DRAAGT ALLE RISICO'S IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENST, MET INBEGRIP
VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE INFORMATIE DIE DAARUIT IS VERKREGEN.
WANNEER U NIET TEVREDEN BENT OVER DE DIENST IS UW ENIGE REMEDIE JEGENS
APPLE OM HET GEBRUIK VAN DE DIENST TE STOPPEN. DEZE BEPERKING VAN
VERHAALSMOGELIJKHEDEN MAAKT DEEL UIT VAN DE ONDERHANDELING (BARGAIN)
TUSSEN DE PARTIJEN. VOOR ZOVER APPLE AAN U ALS APPLE DEVELOPER PRERELEASE-SOFTWARE, HARDWARE OF ANDERE DAARMEE VERBAND HOUDENDE
PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE TER BESCHIKKING STELT, ERKENT U DAT ER OP
APPLE GEEN ENKELE VERPLICHTING RUST OM UPDATES, VERBETERINGEN OF
CORRECTIES AAN TE BIEDEN DAN WEL OM U IN KENNIS TE STELLEN VAN EVENTUELE
WIJZIGINGEN DIE APPLE AAN PRODUCTEN OF DIENSTEN AANBRENGT DAN WEL OM DE/
HET PRODUCT(EN) OF DE DIENST OP ENIG MOMENT IN DE TOEKOMST PUBLIEKELIJK AAN
TE KONDIGEN OF TE INTRODUCEREN.
14.
Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER NIET IS VERBODEN OP GROND
VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, IS APPLE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR
PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF PUNITIEVE
SCHADE (INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES)
VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS
GEVOLG VAN VERTRAGINGEN IN DE LEVERING, WINSTDERVING OF VERLIES VAN DATA,
BEDRIJFSVOERING OF GOODWILL, VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING
OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN VOORTVLOEIENDE UIT OF
VERBAND HOUDENDE MET DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK OF
ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, ONGEACHT DE OORZAAK,
ONGEACHT OF DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT OVEREENKOMST, GARANTIE,
ONRECHTMATIGE DAAD (TORT) MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID,
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN APPLE OP DE
MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN EN ONGEACHT OF EEN
BEPAALDE GARANTIE ONVOLDOENDE VERHAALSMOGELIJKHEDEN BIEDT(FAILURE OF

ESSENTIAL PURPOSE). DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE JEGENS U UIT
HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR ALLE SCHADE (BEHOUDENS VOOR ZOVER
DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT ANDERSZINS IS VEREIST IN GEVALLEN WAARIN
SPRAKE IS VAN PERSOONLIJK LETSEL) ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL MEER BEDRAGEN
DAN VIJFTIG DOLLAR ($ 50,00).
15.
Kennisgevingen en producten van derden. Software van derden die Apple aan u ter
beschikking stelt als Apple Developer, kan onderworpen zijn aan eigen licentievoorwaarden, in
welk geval die licentievoorwaarden uw gebruik van de betreffende software van derden beheersen.
Alle verwijzingen naar derden en naar producten van derden in materialen, documentatie,
advertenties of promoties die door u als Apple Developer worden verkregen, zijn uitsluitend voor
informatiedoeleinden bedoeld en houden geen goedkeuring of aanbeveling in. Alle specificaties en
beschrijvingen van producten van derden worden verstrekt door de betreffende verkoper of
leverancier en er rust op Apple geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de selectie, het
functioneren of het gebruik van deze verkopers of producten. Alle eventuele afspraken,
overeenkomsten of garanties vinden rechtstreeks plaats tussen de verkoper en de potentiële
gebruikers.
16.
Exportcontrole. Het mag geen Vertrouwelijke Apple Informatie die u van Apple heeft
ontvangen gebruiken of anderszins exporteren of her-exporteren, behalve voor zover dit is
toegestaan door de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en het recht van het land waarin
de Vertrouwelijke Apple Informatie is verkregen. Meer in het bijzonder, maar zonder beperking,
geldt dat Vertrouwelijke Apple Informatie niet geëxporteerd of geher-exporteerd mag worden (a)
naar landen waarop een VS-embargo van toepassing is of (b) naar iemand die voorkomt op de lijst
met Specially Designated Nationals van het Treasury Department van de Verenigde Staten of de
Denied Person's List of de Entity List van het Department of Commerce van de Verenigde Staten
of enige andere lijst van uitgesloten partijen. Door een Apple Developer te worden of door uw
gebruik van enige Vertrouwelijke Apple Informatie verklaart en garandeert u dat u niet in een van
zulke landen gevestigd bent of op een dergelijke lijst voorkomt. U gaat er tevens mee akkoord dat
u geen Vertrouwelijke Apple Informatie zult gebruiken voor doeleinden die naar het recht van de
Verenigde Staten verboden zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen,
ontwerpen, vervaardigen of produceren van nucleaire, chemische of biologische wapens.
17.
Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst en de uitleg ervan wordt beheerst door het recht
van de staat Californië, onder uitsluiting van het conflictenrecht van die staat. Met betrekking tot
enig geschil voortvloeiende uit deze Overeenkomst, onderwerpen de partijen zich aan de
bevoegdheid van de navolgende gerechten en doen zij afstand van het recht zich te verzetten
tegen de bevoegdheid van bedoelde gerechten om te oordelen over partijen (personal jurisdiction)
en tegen de plaats waar het geschil behandeld wordt: de U.S. District Court voor het Northern
District van California, de California Superior Court voor Santa Clara County, de Santa Clara
County Municipal Court, of enig ander forum in Santa Clara County.
18.
Eindgebruikers bij de overheid. Bepaalde Vertrouwelijke Apple Informatie kan worden
beschouwd als "Commercial Items" als gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit
"Commercial Computer Software" (commerciële computersoftware) en "Commercial Computer
Software Documentation" (documentatie voor commerciële computersoftware), waar dergelijke
termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, indien van toepassing.
Conform het bepaalde in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4,
indien van toepassing, worden Commercial Computer Software en Commercial Computer Software
Documentation gelicentieerd aan eindgebruikers van de overheid van de Verenigde Staten (a)
uitsluitend als Commercial Items en (b) met enkel die rechten die worden verleend aan alle andere
eindgebruikers overeenkomstig de voorwaarden als hierin opgenomen. Ongepubliceerde rechten
voorbehouden op grond van de auteursrecht wetten van de Verenigde Staten.
19.
Diversen. Een vertraging in of ontbreken van het nemen van actie onder deze
Overeenkomst zal niet een afstand van recht inhouden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd en
ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Apple en geen enkele verklaring
van afstand houdt een permanente afstand van rechten of een afstand van rechten voor

opvolgende gevallen in. Deze Overeenkomst is bindend voor uw rechtsopvolgers, maar mag
zonder de schriftelijke toestemming van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Apple niet
geheel of gedeeltelijk door u overgedragen worden. Elke non-conforme overdracht is nietig. Indien
geconstateerd wordt dat een bepaling niet-afdwingbaar of ongeldig is, wordt die bepaling slechts
beperkt of verwijderd voor zover dat strikt noodzakelijk is zodat deze Overeenkomst verder
onverminderd van kracht en afdwingbaar blijft. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst
tussen partijen met betrekking tot het hierin geregelde onderwerp en vervangt alle eerdere of
huidige afspraken met betrekking tot dat onderwerp. Geen aanvulling op of verwijdering of wijziging
van enige bepaling uit deze Overeenkomst is bindend voor Apple, behoudens indien schriftelijk
overeengekomen en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Apple. De
partijen bij deze Overeenkomst bevestigen dat zij verzocht hebben om deze Overeenkomst en alle
daarmee verband houdende bijlagen in het Engels op te stellen. Les parties ont exigé que le
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
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