DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE INC. (‘APPLE’) WAARIN
DE VOORWAARDEN VOOR UW DEELNAME ALS APPLE DEVELOPER ZIJN VASTGELEGD.
LEES DEZE OVEREENKOMST VOOR APPLE DEVELOPERS (‘OVEREENKOMST’) VOORDAT
U OP DE KNOP ‘AKKOORD’ DRUKT EN HET AANKRUISVAK ONDERAAN DEZE PAGINA
AANVINKT. DOOR OP ‘AKKOORD’ TE DRUKKEN STEMT U ERMEE IN DAT U AAN DE
VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT. ALS U NIET AKKOORD
GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DRUKT U OP ‘ANNULEER’.

Overeenkomst voor Apple Developers
1. Relatie met Apple, Apple ID en wachtwoord. U begrijpt en stemt ermee in dat uw registratie bij
Apple als Apple Developer (‘Apple Developer’) geen juridische partner- of agentschapsrelatie tussen
u en Apple tot stand brengt. U stemt ermee in geen andersluidende verklaringen te doen. U verklaart
eveneens dat u ten minste dertien jaar oud bent en dat u zich wettelijk mag registreren als Apple Developer.
Deze Overeenkomst is nietig waar deze wettelijk verboden is. In dergelijke rechtsgebieden hebt u dan ook
niet het recht om u als Apple Developer te registreren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of
door Apple is toegestaan, kunt u enige voordelen die Apple u in uw hoedanigheid van Apple Developer
toekent, niet delen of overdragen. De Apple ID en het wachtwoord waarmee u op uw Apple Developeraccount inlogt, mogen op geen enkele manier en met geen enkele andere persoon worden gedeeld.
U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Apple ID en wachtwoord en voor alles wat er
in verband met uw account gebeurt.
2. Voordelen voor Apple Developers. Als Apple Developer krijgt u de mogelijkheid om Apple
Developer-conferenties, technische besprekingen en andere events bij te wonen (inclusief online of
elektronische uitzendingen van dergelijke events) (‘Apple Events’). Daarnaast kan Apple u aanbieden
bepaalde services te verlenen (‘Services’), zoals in onderhavig document en op de Apple Developerwebsite uitgebreid wordt beschreven (‘Website’), die uitsluitend bedoeld zijn voor eigen gebruik in
uw hoedanigheid van Apple Developer. Deze services kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot,
alle services die Apple tijdens Apple Events of op de Website aanbiedt, evenals enige content of
materialen op de Website (‘Content’). Apple kan de aan u verstrekte Services, Website en Content
op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten en kan beperkingen opleggen aan de verstrekte
features en materialen of u de toegang tot een deel van deze materialen of tot al deze materialen
ontzeggen, zulks zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.
3. Beperkingen. U stemt ermee in dat u de Website, Services, Apple Events of Content die Apple in uw
hoedanigheid van Apple Developer aan u verstrekt, niet op een ongeoorloofde manier zult exploiteren,
inclusief door, maar niet beperkt tot, illegale toegang tot of overbelasting van de netwerkcapaciteit of
het gebruik van de Services, Website of Content voor andere doeleinden dan de geoorloofde doeleinden.
De aan u verstrekte Website en Content zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten; u stemt ermee in alle kennisgevingen, licentie-informatie en beperkingen aldaar in
acht te nemen en aan te houden. Tenzij in onderhavig document uitdrukkelijk toegestaan of anderszins
in een afzonderlijke overeenkomst met Apple toegestaan, mag u de Website, Content of Diensten op
geen enkele manier wijzigen, publiceren, in een netwerk opnemen, verhuren, leasen, uitlenen, uitzenden,
verkopen, reproduceren, herdistribueren, uitvoeren, weergeven of exploiteren en mag u op geen enkele
manier deelnemen aan de overdracht of verkoop daarvan of daarvan afgeleide werken creëren. U mag
de broncode van software of beveiligingscomponenten van de Services, Website of Content niet
decompileren, reverse-engineeren, ontleden of proberen af te leiden (tenzij een of meer voornoemde
beperkingen conform de vigerende wetgeving verboden is of de bijbehorende licentievoorwaarden dit
toestaan). Het gebruik van de Website, Content of Services om de beveiliging van een computernetwerk,
software, wachtwoorden, versleutelingscodes of technologische beschermingsmaatregelen te schenden,
daarmee te knoeien of deze te omzeilen, of anderszins ten behoeve van enige vorm van illegale activiteit
of om anderen hiertoe in staat te stellen, is uitdrukkelijk verboden. Apple blijft eigenaar van al zijn rechten

op de Website, Content, Apple Events en Services, en er worden geen enkele andere rechten of licenties
verleend of geïmpliceerd onder enige intellectuele eigendom van Apple, tenzij uitdrukkelijk in onderhavig
document uiteengezet.
4. Vertrouwelijkheid. Tenzij in onderhavig document anders uiteengezet, stemt u ermee in dat u alle
pre-releasesoftware, -services en/of -hardware van Apple (inclusief bijbehorende documentatie en
materialen) die aan u in uw hoedanigheid van Apple Developer worden verstrekt (‘Pre-releasematerialen’),
alsook alle informatie
die Apple u in verband met Apple Events verstrekt, als ‘Vertrouwelijke informatie van Apple’ zult
beschouwen en als zodanig zult aanduiden.
Behoudens het voorgaande omvat vertrouwelijke informatie van Apple niet het volgende: (a) informatie
die buiten uw schuld om algemeen en legitiem beschikbaar is voor het publiek; (b) informatie die algemeen
door Apple aan het publiek beschikbaar wordt gesteld; (c) informatie die onafhankelijk door u zonder het
gebruik van Vertrouwelijke informatie van Apple is ontwikkeld; (d) informatie die rechtmatig is verkregen
van een derde partij die het recht had om deze zonder beperking aan u over te dragen of bekend te maken;
of (e) software en/of documentatie van derden die Apple aan u heeft verstrekt en waarvan de bijbehorende
licentievoorwaarden geen vertrouwelijkheidsverplichtingen met betrekking tot het gebruik of de
openbaarmaking van dergelijke software en/of documentatie opleggen. Verder stemt Apple ermee in dat
u niet gebonden bent aan de voorgaande vertrouwelijkheidsvoorwaarden met betrekking tot technische
informatie over pre-releasesoftware, -services en/of -hardware van Apple die Apple tijdens de WWDC
(Worldwide Developers Conference van Apple) bekendmaakt, behalve dat u geen screenshots van
dergelijke materialen mag posten, geen openbare recensies daarover mag schrijven en dergelijke
materialen niet mag herdistribueren.
5. Geheimhouding en niet-gebruik van Vertrouwelijke informatie van Apple. Tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen of schriftelijk door Apple is toegestaan, stemt u ermee in Vertrouwelijke
informatie van Apple niet openbaar te maken, te publiceren of te verspreiden onder andere personen
dan andere Apple Developers die als werknemer of contractant voor dezelfde entiteit als u werken,
en zulks alleen voor zover Apple een dergelijke openbaarmaking niet anderszins verbiedt. Behalve
ten behoeve van de geoorloofde doeleinden in uw hoedanigheid van Apple Developer of voor zover
anderszins uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of door Apple is toegestaan, stemt u ermee in
Vertrouwelijke informatie van Apple op geen enkele manier te gebruiken, inclusief ten behoeve van,
maar niet beperkt tot, uzelf of derden zonder dat u per geval van tevoren schriftelijke toestemming
van een bevoegde vertegenwoordiger van Apple hebt gekregen. Verder stemt u ermee in redelijke
voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofd(e) gebruik, openbaarmaking, publicatie of
verspreiding van Vertrouwelijke informatie van Apple te voorkomen. U verklaart dat ongeoorloofd(e)
openbaarmaking of gebruik van Vertrouwelijke informatie van Apple aanzienlijke en onherstelbare schade
kan toebrengen aan Apple, waarvan de omvang moeilijk vast te stellen is. Dienovereenkomstig stemt u
ermee in dat Apple het recht heeft om onmiddellijk een gerechtelijk bevel te laten uitvaardigen teneinde
u te dwingen uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst na te komen, naast eventuele andere
rechten en rechtsmiddelen die Apple verder nog kan hebben. Als u conform de wet- en regelgeving of
op grond van een geldig bindend bevel van een bevoegde rechtbank verplicht bent om Vertrouwelijke
informatie van Apple bekend te maken, mag u dit doen, maar alleen nadat u Apple van tevoren op de
hoogte hebt gesteld en redelijkerwijs alle commercieel beschikbare middelen hebt aangewend om de
openbaarmaking te beperken en om een vertrouwelijke, afgeschermde behandeling van dergelijke
informatie te bewerkstelligen. Een openbaarmaking zoals in de vorige zin beschreven ontslaat u niet
van uw verplichtingen om dergelijke informatie als Vertrouwelijke informatie van Apple te behandelen.
6. Licentie en beperkingen voor vertrouwelijke Pre-releasematerialen. Als Apple Pre-releasematerialen
aan u verstrekt, verleent Apple u hierbij onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden van deze
Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht en een niet-exclusieve, niet-overdraagbare

licentie om de Pre-releasematerialen uitsluitend te gebruiken voor de specifieke in deze paragraaf 6
uiteengezette doeleinden; zulks echter op voorwaarde dat, als dergelijke Pre-releasematerialen aan een
aparte licentieovereenkomst onderworpen zijn, u ermee instemt dat de licentieovereenkomst bij dergelijke
materialen ook van toepassing is op uw gebruik van de Pre-releasematerialen, in aanvulling op paragraaf 4
en 5 van deze Overeenkomst. U stemt er verder mee in dat in het geval van eventuele inconsistenties tussen
paragraaf 4 en 5 van deze Overeenkomst en de vertrouwelijkheidsbeperkingen in de licentieovereenkomst,
de licentieovereenkomst van toepassing is. U stemt ermee in de Pre-releasematerialen niet te gebruiken voor
enig ander doel dan het door u testen en/of ontwikkelen van een product dat moet kunnen werken met
hetzelfde besturingssysteem als het besturingssysteem waarvoor de Pre-releasematerialen zijn ontworpen.
Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht of geen enkele licentie om enige intellectuele eigendom
van Apple (inclusief bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, handelsgeheimen, patenten, auteursrechten,
handelsmerken en industriële ontwerpen) in een product op te nemen of te gebruiken. Behalve zoals
uitdrukkelijk in onderhavig document uiteengezet, worden geen andere rechten of licenties verleend of
geïmpliceerd onder enige intellectuele eigendom van Apple. U stemt ermee in de Pre-releasematerialen
niet te decompileren, te reverse-engineeren, te ontleden of anderszins te reduceren tot een voor mensen
waarneembare vorm; u mag Pre-releasematerialen ook niet deels of helemaal wijzigen, in een netwerk
opnemen, verhuren, leasen, uitzenden, verkopen of uitlenen.
7. Licentie en beperkingen voor Content voor Apple Developers. Als Apple Developer krijgt u
mogelijk toegang tot bepaalde content die eigendom van Apple is (met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, videopresentaties en geluidsopnamen) en die Apple u van tijd tot tijd ter beschikking kan stellen
(‘Content’). Content valt altijd onder de noemer ‘Vertrouwelijke informatie van Apple’, tenzij anders
is overeengekomen of schriftelijk door Apple is toegestaan. U mag Content met niemand delen, ook
niet met, maar niet beperkt tot, werknemers en contractanten die voor dezelfde entiteit als u werken,
ongeacht of ze al dan niet Apple Developers zijn, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Apple. Met
inachtneming van deze voorwaarden verleent Apple u een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie
voor de toegang tot en het gebruik van de Content voor geoorloofde doeleinden in uw hoedanigheid
van Apple Developer, op voorwaarde dat u slechts één (1) exemplaar van de Content mag downloaden
en dat u deze binnen de daarvoor door Apple gestelde termijn moet downloaden. Tenzij uitdrukkelijk
door Apple toegestaan, mag u de Content of delen daarvan niet wijzigen, vertalen, reproduceren of
distribueren of daarvan afgeleide werken creëren. U mag eventuele rechten in de Content niet verhuren,
leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen of anderszins overdragen. Apple en/of
de licentiegever(s) van Apple blijven eigenaar van de eigenlijke Content en van alle exemplaren of
delen daarvan. Apple verkoopt de Content niet aan u, maar geeft u deze uitsluitend voor de in deze
Overeenkomst uiteengezette doeleinden in licentie; Apple behoudt zich alle rechten voor die niet
uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Uw toegangs- en gebruiksrechten ten aanzien van de Content
conform deze licentie worden automatisch en zonder kennisgeving van Apple ingetrokken
wanneer u zich niet aan deze bepalingen houdt.
8. Compatibiliteitslabs en DTS (Developer Technical Support). Als Apple Developer hebt u mogelijk
toegang tot Apple test- en ontwikkelingslaboratoria voor de compatibiliteit van software en/of hardware
(‘Labs’) en/of tot incidenten van Developer Technical Support (‘DTS Services’) die Apple u van tijd tot
tijd ter beschikking kan stellen als voordeel voor Apple Developers of tegen een afzonderlijke vergoeding.
U stemt ermee in dat u dergelijke Labs en DTS Services zult gebruiken in overeenstemming met het
gebruiksbeleid van Apple voor dergelijke services, dat van tijd tot tijd en al dan niet met voorafgaande
kennisgeving kan worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, kan Apple berichten op de
Website plaatsen en/of u een e-mail sturen als kennisgeving van dergelijke wijzigingen. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om de Website en/of uw bij Apple geregistreerde e-mailadres op dergelijke
kennisgevingen te controleren. U stemt ermee in dat u of enige derden Apple niet aansprakelijk kunnen
stellen voor wijzigingen of de beëindiging van dergelijke services. Als onderdeel van DTS Services
kan Apple u bepaalde codefragmenten, voorbeeldcode, software en andere materialen verstrekken
(‘Materialen’). U stemt ermee in dat alle Materialen die Apple u als onderdeel van DTS Services
verstrekt, in licentie aan u worden gegeven en dat u deze alleen in overeenstemming met de bij de

Materialen gevoegde voorwaarden mag gebruiken. Apple blijft eigenaar van al zijn rechten, titels en
belangen in dergelijke Materialen en er worden geen andere rechten of licenties verleend of geïmpliceerd
onder enige intellectuele eigendom van Apple. U hebt niet het recht om dergelijke Materialen te kopiëren,
te decompileren, te reverse-engineeren, in sublicentie te geven of anderszins te distribueren, behalve
zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de voorwaarden bij de Materialen. U STEMT ERMEE IN DAT U BIJ
HET AANVRAGEN EN ONTVANGEN VAN TECHNISCHE ONDERSTEUNING DOOR DTS SERVICES
APPLE GEEN ENKELE INFORMATIE VERSTREKT DIE VERTROUWELIJK IS VOOR U OF DERDEN,
INCLUSIEF INFORMATIE DIE IN UW SOFTWARE IS OPGENOMEN. U STEMT ERMEE IN DAT
ANDERSLUIDENDE KENNISGEVINGEN, LEGENDA’S OF LABELS IN DERGELIJKE DOOR U AAN
APPLE VERSTREKTE MATERIALEN ZONDER EFFECT ZULLEN ZIJN. HET STAAT APPLE VRIJ
OM DERGELIJKE VAN U ONTVANGEN INFORMATIE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE GEBRUIKEN,
ONDERWORPEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE PATENTEN OF AUTEURSRECHTEN. Apple
behoudt zich het recht voor om een toegangsverzoek tot Labs of DTS Services op elk moment en om
welke reden dan ook te weigeren; Apple kan u in dergelijk gevallen crediteren voor het afgewezen Labof ondersteuningsverzoek. U bent als enige verantwoordelijk voor het herstellen van verloren gegane of
gewijzigde bestanden, gegevens, programma’s of andere verstrekte materialen.
9. Aanpassingen en communicatie. Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst, met
inbegrip van eventuele regels en beleidsregels, op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. U bent
zelf verantwoordelijk voor het doornemen en doorgronden van dergelijke door Apple aan u gecommuniceerde
wijzigingen (inclusief nieuwe voorwaarden, updates, herzieningen, aanvullingen, wijzigingen en aanvullende
regels, beleidsregels of voorwaarden) (‘Aanvullende voorwaarden’). Alle Aanvullende voorwaarden zijn
hierbij door deze verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen en wanneer u de Website blijft gebruiken,
houdt dat in dat u akkoord gaat met eventuele Aanvullende voorwaarden. Daarnaast kan Apple u van tijd tot
tijd berichten sturen. Dergelijke communicatie kan de vorm aannemen van een telefoongesprek en/of e-mail
en kan betrekking hebben op onder meer informatie over het lidmaatschap, marketingmaterialen, technische
informatie en updates en/of wijzigingen met betrekking tot uw deelname als Apple Developer. Door akkoord
te gaan met deze Overeenkomst stemt u ermee in dat Apple in deze zin met u mag communiceren.
10. Looptijd en beëindiging. Apple kan uw registratie als Apple Developer te allen tijde en naar eigen
goeddunken beëindigen of opschorten. Als Apple uw registratie als Apple Developer heeft beëindigd,
behoudt Apple zich het recht voor om u te allen tijde en naar eigen goeddunken te weigeren wanneer
u zich opnieuw wilt registreren. U kunt uw registratie als Apple Developer te allen tijde en om welke reden
dan ook beëindigen door Apple hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer uw registratie wordt
beëindigd of naar goeddunken van Apple wordt opgeschort, komen alle door Apple aan u verleende
rechten en licenties te vervallen, inclusief uw toegangsrechten tot de Website, en stemt u ermee in om
alle Vertrouwelijke informatie van Apple die u in uw bezit hebt of in beheer hebt, te vernietigen. U stemt
ermee in om op verzoek van Apple een verklaring aan Apple te verstrekken dat u deze inderdaad hebt
vernietigd. Vergoedingen die in het kader van deze Overeenkomst zijn betaald, worden niet terugbetaald
(deels noch helemaal) en evenmin worden andere vergoedingen om welke reden dan ook terugbetaald.
Na beëindiging van deze Overeenkomst blijven de partijen gebonden aan paragraaf 1, 3-5, 7 (slechts
voor de door Apple bepaalde gebruikstermijn) en 10-19.
11. Onafhankelijke ontwikkeling door Apple. Niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan het recht
van Apple om producten, software of technologieën te ontwikkelen, te verwerven, in licentie te geven,
op de markt te brengen, te promoten of te distribueren die dezelfde of een vergelijkbare functionaliteit
hebben als of anderszins concurreren met enige andere producten, software of technologieën die
u mogelijk ontwikkelt, produceert, op de markt brengt of distribueert.
12. Gebruik van handelsmerken, logo’s, enz. van Apple. U stemt ermee in de richtlijnen
voor handelsmerken en auteursrechten van Apple te volgen, zoals gepubliceerd op
https://www.apple.com/nl/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html (‘Richtlijnen’),
en voor zover deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in de handelsmerken ‘Apple’,

het Apple logo, ‘Mac’, ‘iPhone’, ‘iPod touch’ of andere handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie
zijn gegeven aan Apple alleen te gebruiken op manieren waarvoor u per geval uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming van Apple hebt gekregen of die conform de Richtlijnen van Apple zijn toegestaan. U stemt
ermee in dat alle goodwill die uit uw geoorloofde gebruik van de handelsmerken van Apple voortvloeit,
ten goede komt aan en toebehoort aan Apple.
13. Geen garantie. APPLE EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN,
MANAGERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS (TEN BEHOEVE
VAN DEZE PARAGRAAF 13 EN VAN PARAGRAAF 14 GEZAMENLIJK ‘APPLE’ GENOEMD) ZEGGEN NIET
TOE DAT DE WEBSITE, CONTENT, SERVICES (INCLUSIEF FUNCTIONALITEIT OF FEATURES VAN HET
VOORGAANDE), LABS, DTS SERVICES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE OF MATERIALEN DIE U IN HET
KADER VAN DEZE OVEREENKOMST ALS APPLE DEVELOPER ONTVANGT (TEN BEHOEVE VAN DEZE
PARAGRAAF 13 EN VAN PARAGRAAF 14 GEZAMENLIJK ‘SERVICE’ GENOEMD) NAUWKEURIG,
BETROUWBAAR, TIJDIG, VEILIG, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN OF DAT EVENTUELE
DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD. DEZE SERVICE WORDT OP ‘AS IS’- EN ‘AS AVAILABLE’-BASIS
VERLEEND EN DEZE SERVICE KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. APPLE KAN NIET
GARANDEREN DAT ENIGE CONTENT (INCLUSIEF BESTANDEN, INFORMATIE OF ANDERE GEGEVENS)
WAARTOE U IN HET KADER VAN DEZE SERVICE TOEGANG HEBT OF DIE U IN HET KADER VAN DEZE
SERVICE DOWNLOADT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN, BESMETTING OF DESTRUCTIEVE FEATURES.
BOVENDIEN GARANDEERT APPLE GEEN ENKEL RESULTAAT, SIGNALERING OF CORRECTIE VAN
PROBLEMEN ALS ONDERDEEL VAN DEZE SERVICE EN APPLE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID
IN DIT VERBAND AF. APPLE SLUIT ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF
GARANTIES BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR
HANDELINGEN, NALATIGHEID OF GEDRAG VAN DERDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE
SERVICE. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE RISICO’S VOOR UW
GEBRUIK VAN DE SERVICE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE INFORMATIE DIE
IN HET KADER DAARVAN WORDT VERKREGEN. UW ENIGE MOGELIJKHEID OM BIJ APPLE VERHAAL
TE HALEN OMDAT U ONTEVREDEN BENT OVER DE SERVICE, IS OM UW GEBRUIK VAN DE SERVICE
TE STAKEN. DEZE BEPERKING VAN VERHAAL IS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN
DE PARTIJEN. VOOR ZOVER APPLE ENIGE PRE-RELEASESOFTWARE, -HARDWARE OF ANDERE
DAARAAN GERELATEERDE PRODUCTEN, SERVICES OF INFORMATIE AAN U BESCHIKBAAR STELT IN
UW HOEDANIGHEID VAN APPLE DEVELOPER, BEGRIJPT U DAT APPLE NIET VERPLICHT IS UPDATES,
VERBETERINGEN OF CORRECTIES TE VERSTREKKEN OF U TE LATEN WETEN DAT APPLE PRODUCTEN
OF SERVICES HEEFT GEWIJZIGD OF OM DE PRODUCTEN OF SERVICES IN DE TOEKOMST
PUBLIEKELIJK AAN TE KONDIGEN OF TE INTRODUCEREN.
14. Afwijzing van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE
WETGEVING IS APPLE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE
INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING
MET EEN BESTRAFFENDE OF PREVENTIEVE WERKING, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN
SCHADE DOOR TE LATE LEVERING, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, KLANDIZIE OF
GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE
OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF UW GEBRUIK
OF UW ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SERVICE, ONGEACHT DE OORZAAK, VOLGENS EEN
CONTRACTTHEORIE, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID),
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS
APPLE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN
ONGEACHT HET MISLUKKEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL VAN ENIGE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL.
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE JEGENS U CONFORM DEZE
OVEREENKOMST VOOR ALLE SCHADE (ANDERS DAN WAARTOE DE TOEPASSELIJKE WETGEVING
IN GEVALLEN VAN PERSOONLIJK LETSEL MOGELIJK VERPLICHT) MEER BEDRAGEN DAN VIJFTIG
DOLLAR (USD 50,00).

15. Kennisgevingen en producten van derden. Software van derden die Apple aan u in uw
hoedanigheid van Apple Developer verstrekt, kan onderworpen zijn aan eigen licentievoorwaarden;
in dergelijke gevallen zijn de desbetreffende licentievoorwaarden van toepassing op uw gebruik van
die software van derden. Wanneer producten van derden worden vermeld in en/of aanwezig zijn in
materialen, documentatie, advertenties of promoties die in uw hoedanigheid van Apple Developer aan
u worden verstrekt, dient dit alleen ter informatie en vormt dit geen goedkeuring of aanbeveling. Alle
specificaties en beschrijvingen van producten van derden worden door de desbetreffende verkoper of
leverancier verstrekt; Apple is niet verantwoordelijk voor de selectie, prestaties of het gebruik van deze
verkopers of producten. Eventuele afspraken, overeenkomsten of garanties lopen allemaal direct tussen
de verkopers en de potentiële gebruikers.
16. Exportbepalingen.
A. U mag door Apple aan u verstrekte Vertrouwelijke informatie van Apple niet gebruiken of anderszins
exporteren of opnieuw exporteren, behalve zoals is toegestaan door de wetgeving van de Verenigde
Staten en de wetgeving van het rechtsgebied waarin de Vertrouwelijke informatie van Apple is verkregen.
Vertrouwelijke informatie van Apple mag met name, maar zonder beperking, niet zonder de vereiste
goedkeuringen van de toepasselijke autoriteiten worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd
naar (a) landen of regio’s waarop een embargo van de VS rust of (b) personen op de lijst van Specially
Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of op de lijst van Denied Persons
van het Amerikaanse ministerie van Handelszaken of op andere lijsten van beperkte partijen. Door uw
registratie als Apple Developer of door uw gebruik van Vertrouwelijke informatie van Apple verklaart
en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land en een dergelijke regio bevindt en dat u niet op
een dergelijke lijst staat. U stemt er ook mee in dat u de Vertrouwelijke informatie van Apple niet zult
gebruiken voor doeleinden die conform de Amerikaanse wetgeving verboden zijn, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire,
chemische of biologische wapens of enige andere militaire eindtoepassingen.
B. U verklaart en garandeert dat U en alle entiteiten of personen die directe of indirecte controle over
U hebben of gezamenlijk met U worden gecontroleerd: (a) niet op enige sanctielijsten staan, (b) geen
zaken doen in een van de landen waarop een embargo van de VS rust en (c) geen militaire eindgebruikers
zijn in de zin van titel 15, § 744 van de Amerikaanse Code of Federal Regulations (CFR). Zoals gebruikt
in deze paragraaf 16, betekent ‘controle’ dat een entiteit of persoon direct of indirect de macht heeft om
de richting van managementbeleid van de andere entiteit te (doen) bepalen, door middel van eigendom
van stemrechtverlenende effecten, een belang in het maatschappelijke kapitaal, een overeenkomst
of anderszins.
17. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd conform
de wetten van de staat Californië, met uitzondering van haar conflictenrechtelijke bepalingen. Verder
onderwerpen de partijen zich voor enige geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, aan en doen
zij afstand van alle bezwaren tegen de persoonlijke bevoegdheid van en het verschijnen voor een van
de volgende fora: het U.S. District Court voor het Northern District of California, het California Superior
Court voor Santa Clara County, het Santa Clara County Municipal Court of enige andere rechtbank in
Santa Clara County.
18. Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. Bepaalde Vertrouwelijke informatie van Apple
kan als handelsgoederen (‘Commercial Items’) worden beschouwd in de zin van titel 48, § 2.101, van
de Amerikaanse Code of Federal Regulations (CFR), bestaande uit ‘Commercial Computer Software’
en ’Commercial Computer Software Documentation’, zoals deze termen in titel 48, § 12.212, of titel 48,
§ 227.7202, van de CFR (voor zover van toepassing) worden gebruikt. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212
of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is,
worden de “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation” aan
eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als “Commercial Items” in licentie gegeven en

(b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die
hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van
de Verenigde Staten.
19. Overige bepalingen. Het niet of niet tijdig ondernemen van actie op grond van deze Overeenkomst
geldt niet als een verklaring van afstand, tenzij dit uitdrukkelijk wordt opgenomen in een door een
bevoegde vertegenwoordiger van Apple ondertekende verklaring; een enkele verklaring van afstand
geldt niet als doorlopende verklaring van afstand of verklaring van afstand bij een volgende schending.
Deze Overeenkomst is bindend voor uw opvolgers, maar mag zonder schriftelijke toestemming van een
bevoegde vertegenwoordiger van Apple niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen. Elke
overdracht die niet aan de eisen voldoet, is nietig. Als een bepaling niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te
zijn, wordt die bepaling teruggebracht tot het benodigde minimum of verwijderd, zodat de rest van deze
Overeenkomst onverminderd van kracht en afdwingbaar blijft. Deze Overeenkomst vormt de volledige
overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de materie in kwestie en vervangt alle eerdere of
gelijktijdige afspraken met betrekking tot deze materie. Geen enkele toevoeging aan, verwijdering uit
of wijziging van de bepalingen in deze Overeenkomst is bindend voor Apple tenzij deze schriftelijk
wordt gedaan en door een bevoegde vertegenwoordiger van Apple is ondertekend. De partijen van deze
Overeenkomst bevestigen dat deze Overeenkomst en alle bijlagen en andere gerelateerde documenten
op hun verzoek in het Engels zijn opgesteld. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les
documents connexes soient rédigés en anglais.
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