LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE APPLE DEVELOPER PROGRAM
LICENSE AGREEMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE APPLE SOFTWARE OF
SERVICES DOWNLOADT OF GEBRUIKT. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN
JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE.

Apple Developer Program License Agreement
Doel

U wilt de Apple Software (zoals hieronder gedefinieerd) gebruiken om een of meer Apps (zoals
hieronder gedefinieerd) te ontwikkelen voor producten van het Apple-merk. Apple is bereid
U een beperkte licentie te verlenen om de Apple Software en Services te gebruiken die aan
U worden geleverd in het kader van dit Programma om Uw Apps te ontwikkelen en te testen
volgens de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
Apps die onder deze Overeenkomst worden ontwikkeld voor iOS-producten, Apple Watch
of Apple TV, kunnen op vier manieren worden gedistribueerd: (1) via de App Store, indien
geselecteerd door Apple, (2) via Custom App Distribution, indien geselecteerd door Apple,
(3) op beperkte basis voor gebruik op Geregistreerde apparaten (zoals hieronder gedefinieerd)
en (4) voor bètatests via TestFlight. Toepassingen die zijn ontwikkeld voor macOS kunnen
worden gedistribueerd: (a) via de App Store, indien geselecteerd door Apple, (b) voor bètatests
via TestFlight, of (c) afzonderlijk gedistribueerd onder deze Overeenkomst.
Apps die voldoen aan de documentatie- en programmavereisten van Apple kunnen ter
overweging bij Apple worden ingediend voor distributie via de App Store, Custom App
Distribution of voor bètatests via TestFlight. Indien door U ingediend en geselecteerd door Apple,
worden Uw Apps digitaal ondertekend door Apple en gedistribueerd, indien van toepassing.
Distributie van gratis Apps (zonder vergoeding) (inclusief de Apps die de In-App Purchase API
gebruiken voor de levering van gratis content) via de App Store of Custom App Distribution is
onderworpen aan de distributievoorwaarden in Schema 1 bij deze Overeenkomst. Als U Apps wilt
distribueren waarvoor U een vergoeding in rekening brengt of als U de In-App Purchase API wilt
gebruiken voor de levering van content waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, moet U een
afzonderlijke overeenkomst aangaan met Apple ('Schema 2'). Als U betaalde Apps wilt
distribueren via Custom App Distribution, moet U een afzonderlijke overeenkomst aangaan
met Apple ('Schema 3'). U kunt ook Passen maken (zoals hieronder gedefinieerd) voor gebruik
op Apple-producten met iOS of watchOS onder deze Overeenkomst en deze Passen distribueren
voor gebruik door Wallet.

1.

Aanvaarding van deze Overeenkomst; Definities

1.1
Aanvaarding
Om de Apple-software en -diensten te kunnen gebruiken, moet U eerst deze Overeenkomst
accepteren. Als U deze Overeenkomst niet wilt of kunt accepteren, mag U geen gebruik maken
van de Apple-software of -diensten. Download of gebruik de Apple-software of -services in dat
geval niet. U accepteert en gaat akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst namens
Uzelf en/of namens Uw bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of agentschap, instantie
of afdeling van de federale overheid als gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger, door
een van de volgende handelingen uit te voeren:
(a) aanvinken van het vakje aan het eind van deze Overeenkomst als U deze op een Applewebsite leest; of
(b) klikken op een knop 'Accepteren' of soortgelijke knop, als Apple deze optie biedt.
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1.2
Definities
Indien de volgende termen hoofdletters hebben in deze overeenkomst:
'Advertentienetwerk-API's' betekent de gedocumenteerde API's die een manier bieden
om de succesvolle conversie van reclamecampagnes op ondersteunde Apple-merkproducten
te valideren met behulp van een combinatie van cryptografische handtekeningen en een
registratieproces bij Apple.
‘Advertentieondersteunings-API's' betekent de Gedocumenteerde API's die de AdvertentieID en Trackingvoorkeur bieden.
'Advertentie-ID' betekent een unieke, niet-persoonlijke, niet-permanente identificatie die wordt
verstrekt via de Advertentieondersteunings-API's die zijn gekoppeld aan een bepaald apparaat
van het Apple-merk en die uitsluitend voor reclamedoeleinden mag worden gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk door Apple is goedgekeurd.
'Overeenkomst' staat voor deze Apple Developer Program License Agreement, inclusief
eventuele bijlagen, Schema 1 en alle appendices daarvan die hierbij door deze verwijzing zijn
opgenomen. Voor alle duidelijkheid: deze Overeenkomst vervangt de licentieovereenkomst voor
het iOS Developer Program (inclusief eventuele bijlagen, Schema 1 en alle appendices daarvan),
de Overeenkomst voor digitale ondertekening van Safari-extensies, de Overeenkomst voor
indiening van Safari Extensions Gallery en de licentieovereenkomst voor het Mac Developer
Program.
'App Store' staat voor een elektronische winkel en de bijbehorende storefronts die een merk of
de eigendom van Apple zijn en/of worden beheerd door Apple, of een dochteronderneming van
Apple of een ander filiaal van Apple, via welke Gelicentieerde apps kunnen worden verkregen.
'App Store Connect' staat voor de eigen online contentmanagementtool van Apple voor Apps.
'Apple' staat voor Apple Inc., een vennootschap naar Californisch recht, gevestigd te One Apple
Park Way, Cupertino, California 95014, VS.
'Apple-certificaten' betekent de door Apple uitgegeven digitale certificaten die door Apple aan
U zijn verstrekt onder het programma.
'Apple Kaarten-server-API' betekent de Gedocumenteerde API's waarmee U server-to-server
kaartfuncties of -functionaliteit aan Uw Applicaties, websites of webapplicaties kunt toevoegen.
'Apple Kaarten-service' staat voor het kaartplatform en de Kaartgegevens die door Apple
worden verstrekt via de MapKit-API en/of Apple Kaarten-server-API voor gebruik door U
uitsluitend in verband met Uw Applicaties, of het kaartplatform en de Kaartgegevens geleverd
door Apple via MapKit JS en gerelateerde tools voor het vastleggen van kaartinhoud (bijv.
MapSnapshotter) voor gebruik door U uitsluitend in verband met Uw Applicaties, websites of
webapplicaties.
'Apple Pay-API's' staat voor de Gedocumenteerde API's die eindgebruikers in staat stellen
betalingsinformatie die ze hebben opgeslagen op een ondersteund product met het merk Apple
naar een Applicatie te sturen voor gebruik in betalingstransacties die door of via de Applicatie
worden uitgevoerd, en omvat andere betalingsgerelateerde functionaliteit zoals beschreven in de
Documentatie.
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'Apple Pay Payload' staat voor een klantgegevenspakket dat via de Apple Software en Apple
Pay API's wordt doorgegeven als onderdeel van een betalingstransactie (bijv. naam, e-mailadres,
factuuradres, verzendadres en rekeningnummer van het apparaat).
'Apple Push Notification-service' of 'APN' staat voor de Apple Push Notification-service
die Apple U kan verstrekken om U in staat te stellen pushberichten naar Uw App te verzenden
of voor gebruik zoals anderszins hierin is toegestaan.
'APN API' staat voor de Gedocumenteerde API waarmee U APN kunt gebruiken om een
pushbericht naar Uw App te verzenden of voor gebruik zoals anderszins hierin is toegestaan.
'Apple services' of 'Services' staat voor de ontwikkelaarsservices die Apple kan verstrekken
of beschikbaar stellen via de Apple software of als onderdeel van het Programma voor gebruik
met Uw Gedekte producten of ontwikkeling, inclusief eventuele Updates daarvan (indien van
toepassing) die door Apple aan U zijn verstrekt onder het Programma.
'Apple Software' staat voor Apple SDK's, iOS, watchOS, tvOS, iPadOS en/of macOS, de
voorzieningenprofielen, FPS SDK, FPS Deployment Package en alle andere software die door
Apple aan U worden verstrekt onder het Programma, inclusief eventuele Updates daarvan
die mogelijk door Apple aan U worden verstrekt onder het Programma.
'Apple SDK's' staat voor de door Apple ontwikkelde SDK's (Software Development Kits) die in
deze Overeenkomst worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot headerbestanden, API's,
bibliotheken, simulatoren en software (broncode en objectcode) gelabeld als onderdeel van iOS,
watchOS, tvOS, iPadOS of Mac SDK en opgenomen in het Xcode Developer Tools-pakket en
Swift Playgrounds gericht op producten van het Apple merk met iOS, watchOS, tvOS, iPadOS
en/of macOS, respectievelijk.
'Dochteronderneming van Apple' is een bedrijf waarvan de aandelen (die het stemrecht geven
om directeuren of andere bestuurders te benoemen) voor ten minste vijftig procent (50%)
eigendom zijn van of direct of indirect worden gecontroleerd door Apple, en dat is betrokken bij
of anderszins actief is in de operationele activiteiten van de App Store, Custom App Distribution,
TestFlight, en zoals anders in deze Overeenkomst naar wordt verwezen (bijv. Bijlage 4).
'Apple TV' betekent een product van het merk Apple dat tvOS uitvoert.
'Apple Watch' betekent een product van het merk Apple dat watchOS uitvoert.
'Apple Weather-gegevens' betekent alle inhoud, gegevens of informatie die wordt verstrekt
via de WeatherKit-API's, inclusief maar niet beperkt tot Weather Alerts, algemene voorspellingen
en andere weergegevens.
'Applicatie' staat voor een of meer softwareprogramma's (inclusief extensies, media en
Bibliotheken die zijn opgenomen in een enkele softwarebundel) die door U zijn ontwikkeld
in overeenstemming met de Documentatie en de Programmavereisten, voor distributie onder
Uw eigen handelsmerk of merk en voor specifiek gebruik met een product van het merk Apple
met iOS, iPadOS, watchOS, tvOS of macOS, indien van toepassing, inclusief bugfixes, updates,
upgrades, aanpassingen, verbeteringen, aanvullingen op, revisies, nieuwe releases en nieuwe
versies van dergelijke softwareprogramma's.
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'Geautoriseerde ontwikkelaars' staat voor Uw werknemers en contractanten, leden van Uw
organisatie of, als U een onderwijsinstelling bent, Uw faculteit en personeel die (a) elk een actief
en geldig Apple Developer-account bij Apple hebben, (b) aantoonbaar Apple Software moeten
kennen en gebruiken om Gedekte producten te ontwikkelen en te testen en die (c), voor zover
dergelijke personen toegang hebben tot Vertrouwelijke Apple informatie, elk een schriftelijke
en bindende overeenkomst met U hebben om ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking van
dergelijke Vertrouwelijke Apple informatie tegen te gaan.
'Geautoriseerde testunits' staat voor hardware-eenheden van het Apple merk die eigendom
zijn van of beheerd worden door U en die zijn aangewezen door U voor Uw eigen test- en
ontwikkelingsdoeleinden onder dit Programma, en indien U dit toestaat, hardware-eenheden van
het Apple merk die eigendom zijn van of beheerd worden door Uw Geautoriseerde ontwikkelaars,
zolang dergelijke eenheden namens U worden gebruikt voor test- en ontwikkelingsdoeleinden
en alleen zoals hieronder is toegestaan.
'BackgroundAssets-kader' betekent de Gedocumenteerde API's die Applicaties de
mogelijkheid bieden om downloadbewerkingen op de achtergrond uit te voeren vóór de eerste
lancering van de Applicatie door de gebruiker en op andere momenten na de eerste lancering.
'Bètatesters' staat voor eindgebruikers die U hebt uitgenodigd om zich aan te melden voor
TestFlight om bètaversies van Uw Applicatie te testen en die de algemene voorwaarden van
de TestFlight-app hebben geaccepteerd.
'ClassKit-API's' betekent de gedocumenteerde API's waarmee U voortgangsgegevens van
leerlingen kunt verzenden voor gebruik in een door de school beheerde omgeving.
'CloudKit API's' staat voor de Gedocumenteerde API's die Uw Apps, websoftware en/of Uw
eindgebruikers (als U hen toestaat) in staat stellen om gestructureerde gegevens van openbare
en/of privécontainers in iCloud te lezen, schrijven, opvragen en/of ophalen.
'Configuratieprofiel(en)' staat voor een XML-bestand waarmee U configuratiegegevens
(bijv. VPN- of wifi-instellingen) en beperkingen van apparaatfuncties (bijv. het uitschakelen
van de camera) naar compatibele Apple-producten kunt distribueren via Apple Configurator
of andere vergelijkbare softwaretools van het Apple-merk, e-mail, een webpagina of draadloze
implementatie, of via MDM (Mobile Device Management). Voor alle duidelijkheid: tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan door Apple, is MDM alleen beschikbaar voor zakelijk
gebruik en is er een aparte licentie voor onder de Apple Developer Enterprise Program License
Agreement.
'Overeenkomstige producten' staat voor op het web gebaseerde of andere versies van
Uw software apps die dezelfde titel en substantieel gelijkwaardige kenmerken en functionaliteit
hebben als Uw Gelicentieerde app (bijv. functiepariteit).
'Gedekte producten' staat voor Uw Apps, Bibliotheken, Passen, Safari-extensies, Safaripushberichten en/of FPS-implementaties die zijn ontwikkeld onder deze Overeenkomst.
'Custom App Distribution' staat voor de winkel- of storefront-functionaliteit die gebruikers
in staat stelt Gelicentieerde apps via Apple Business Manager, Apple School Manager of zoals
anderszins toegestaan door Apple te verkrijgen.
'DeviceCheck-API's' betekent de set API's, inclusief server-side API's, waarmee U twee bits
aan gegevens kunt instellen en opvragen die aan een apparaat zijn gekoppeld, en de datum
waarop dergelijke bits voor het laatst zijn bijgewerkt.
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'DeviceCheck-gegevens' betekent de gegevens die zijn opgeslagen en geretourneerd via de
DeviceCheck-API's.
'Documentatie' staat voor alle technische of andere specificaties of documentatie die Apple
U kan verstrekken voor gebruik in verband met de Apple Software, Apple Services, Apple
Certificaten of anderszins als onderdeel van het Programma.
'Gedocumenteerde API('s)' staat voor de API's (Application Programming Interfaces) die door
Apple zijn gedocumenteerd in de gepubliceerde Documentatie van Apple en die zijn opgenomen
in de Apple Software.
'Face Data' staat voor informatie met betrekking tot menselijke gezichten (bijv. mesh-gegevens
van gezichten, gezichtskaartgegevens, gegevens van gezichtsmodellering, gezichtscoördinaten
of kenmerkgegevens van het gezicht, inclusief gegevens van een geüploade foto) die is
verkregen van het apparaat van een gebruiker en/of door het gebruik van de Apple Software
(bijv. via ARKit, de Camera API's of de Photo API's), of die wordt geleverd door een gebruiker in
of via een App (bijv. uploads voor een gezichtsanalysedienst).
'FPS' of 'FairPlay-streaming' staat voor het sleutelafgiftemechanisme voor FairPlay Streaming
Server van Apple, zoals beschreven in de FPS SDK.
'FPS-implementatiepakket' staat voor de D Function-specificatie voor commerciële
implementatie van FPS, de D Function-referentie-implementatie, FPS-voorbeeldcode en set van
unieke productiesleutels specifiek voor gebruik door U met een FPS-implementatie, indien door
Apple aan U verstrekt.
'FPS SDK' staat voor de FPS-specificatie, FPS-serverreferentie-implementatie, FPSvoorbeeldcode en FPS-ontwikkelingssleutels, zoals verstrekt door Apple aan U.
'FOSS' (Free and Open Source Software) staat voor alle software die onderhevig is aan
voorwaarden die, als voorwaarde voor gebruik, kopiëren, wijzigen of herdistribueren, vereisen
dat dergelijke software en/of afgeleide werken daarvan openbaar worden gemaakt of worden
verspreid in de vorm van broncode, in licentie worden gegeven voor het maken van afgeleide
werken, of om gratis te worden verspreid, inclusief maar niet beperkt tot software die wordt
gedistribueerd onder de GNU General Public License of GNU Lesser/Library GPL.
'Game Center' staat voor de service voor de gaming community en gerelateerde API's die door
Apple worden geleverd voor gebruik door U in verband met Uw Apps die zijn gekoppeld aan Uw
ontwikkelaarsaccount.
'HealthKit API's' staat voor de Gedocumenteerde API's die lezen, schrijven, query's uitvoeren
en/of gegevens ophalen mogelijk maken in de gezondheids- en/of fitnessinformatie van een
eindgebruiker in de Gezondheid-app van Apple.
'HomeKit Accessory Protocol' staat voor het eigen protocol dat door Apple is gelicentieerd
onder het MFi-programma waarmee woonaccessoires die zijn ontworpen om te werken met de
HomeKit API's (bijv. lampen, sloten) kunnen communiceren met compatibele iOS-producten,
Apple Watch en andere ondersteunde Apple-producten.
'HomeKit-API's' betekent de Gedocumenteerde API's die het lezen, schrijven, opvragen en/of
ophalen van de woningconfiguratie- of domotica-informatie van een eindgebruiker mogelijk
maken uit het door die eindgebruiker aangewezen gebied van de HomeKit-database van Apple.
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'HomeKit-database' staat voor de opslagplaats van Apple voor het opslaan en beheren
van informatie over de Gelicentieerde HomeKit-accessoires van een eindgebruiker
en bijbehorende informatie.
'iCloud' of 'iCloud-service' betekent de online iCloud-service die door Apple wordt aangeboden
en die externe online opslag omvat.
'iCloud Storage API's' staat voor de Gedocumenteerde API's waarmee door gebruikers
gegenereerde documenten en andere bestanden kunnen worden opgeslagen en/of opgehaald,
en waarmee belangrijke gegevens kunnen worden opgeslagen en/of opgehaald (bijv. een lijst
met aandelen in een financiële app, instellingen voor een app) voor Apps en Websoftware door
het gebruik van iCloud.
'In-App Purchase API' staat voor de Gedocumenteerde API waarmee aanvullende content,
functionaliteit of services kunnen worden geleverd of beschikbaar gemaakt voor gebruik binnen
een App met of zonder extra kosten.
'Tussenpartij' betekent een partij die: (a) de Apple Pay-payload van een Apple Payeindgebruiker doorgeeft aan een Verkoper voor het verwerken van de betalingstransactie
van een dergelijke eindgebruiker buiten een Applicatie, of (b) een Applicatie ontwikkelt
en beschikbaar stelt om Verkopers in staat te stellen Tap to Pay-transacties uit te voeren.
'iOS' staat voor het besturingssysteem iOS dat door Apple wordt geleverd voor gebruik door
U uitsluitend in verband met de ontwikkeling en het testen van Uw App, inclusief eventuele
vervolgversies daarvan.
'iOS-product' betekent een product van het Apple merk waarop iOS of iPadOS wordt
uitgevoerd.
'iPadOS' staat voor het besturingssysteem iPadOS dat door Apple wordt geleverd voor gebruik
door U uitsluitend in verband met het ontwikkelen en testen van Uw App, inclusief eventuele
vervolgversies daarvan.
'Protocol voor iPod-accessoires' of 'iAP' betekent het eigen protocol van Apple voor
communicatie met ondersteunde producten van het merk Apple en dat is gelicentieerd onder
het MFi-programma.
'Bibliotheek' staat voor een codemodule die niet afzonderlijk van een Applicatie kan worden
geïnstalleerd of uitgevoerd en die door U is ontwikkeld in overeenstemming met de
Documentatie en Programmavereisten, alleen voor gebruik met iOS-producten, Apple Watch
of Apple TV.
'Gelicentieerde app' staat voor een App die (a) voldoet aan alle Documentatie- en
Programmavereisten, en (b) is geselecteerd en digitaal ondertekend door Apple voor distributie,
en die alle aanvullende toegestane functionaliteit, content of services bevat die door U vanuit
de App wordt geleverd met behulp van de In-App Purchase API.
'Informatie over Gelicentieerde apps' staat voor schermafbeeldingen, afbeeldingen,
illustraties, voorbeelden, pictogrammen en/of andere teksten, beschrijvingen, representaties
of informatie met betrekking tot een Gelicentieerde app die U aan Apple verstrekt voor gebruik
in overeenstemming met Bijlage 1, of, indien van toepassing, Bijlage 2 of Bijlage 3.
'Gelicentieerde HomeKit-accessoires' betekent hardwareaccessoires die zijn gelicentieerd
onder het MFi-programma en die het HomeKit-accessoireprotocol ondersteunen.
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'Lokale melding' staat voor een bericht, inclusief alle content of gegevens daarin, dat Uw App
aan eindgebruikers bezorgt op een vooraf bepaald tijdstip of wanneer Uw App op de achtergrond
wordt uitgevoerd terwijl een andere app op de voorgrond wordt uitgevoerd.
'macOS' betekent de macOS-besturingssysteemsoftware die door Apple wordt geleverd voor
gebruik door U, inclusief eventuele latere versies daarvan.
'Beheerde Apple ID' betekent de Apple ID die door een organisatie is aangemaakt voor
een werknemer of leerling om te gebruiken en die wordt beheerd door de IT-beheerder van
de organisatie.
'Kaartgegevens' betekent alle inhoud, gegevens of informatie die wordt verstrekt via
de Apple Kaarten-service, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, terreingegevens,
coördinaten op basis van lengte- en breedtegraad, transitgegevens, interessante locaties
en verkeersgegevens.
'MapKit-API' staat voor de Gedocumenteerde client-side API waarmee U kaartfuncties of functionaliteit aan Applicaties kunt toevoegen.
'MapKit JS' betekent de JavaScript-bibliotheek waarmee U kaartfuncties of -functionaliteit
aan Uw Apps, websites of webapps kunt toevoegen.
'Verkoper' betekent een partij die: (a) Apple Pay-betalingstransacties verwerkt, of (b) de TTPAPI's gebruikt om betalingen te accepteren, transacties uit te voeren en toegang te krijgen tot
gerelateerde services via Uw Applicatie, onder diens eigen naam, handelsmerk of merk (de naam
van de partij wordt bijvoorbeeld weergegeven op het creditcardafschrift van de eindgebruiker).
'MFi-accessoire' betekent een niet-Apple-hardwareapparaat dat een Apple-merkproduct
koppelt, ermee communiceert of anderszins samenwerkt met of bestuurt met behulp van
technologie die is gelicentieerd onder het MFi-programma (bijvoorbeeld de mogelijkheid
om een ondersteund Apple-merkproduct te bedienen via het Protocol voor iPod-accessoires).
'MFi-licentiehouder' betekent een partij waaraan door Apple een licentie is verleend onder het
MFi-programma.
'MFi-programma' betekent een afzonderlijk Apple programma dat ontwikkelaars onder andere
een licentie biedt om bepaalde Apple technologie in of met hardwareaccessoires of apparaten
op te nemen of te gebruiken voor interfacing, communicatie of andere samenwerking met
of controle over bepaalde producten van het merk Apple.
'Motion & Fitness-API's' betekent de Gedocumenteerde API's die worden beheerd door de
Motion & Fitness-privacyinstelling in een compatibel Apple-product en die toegang bieden tot
bewegings- en fitness-sensorgegevens (bijv. lichaamsbeweging, aantal stappen, beklommen
traptreden), tenzij de eindgebruiker de toegang tot dergelijke gegevens heeft geblokkeerd.
'Multitasking' betekent dat Apps op de achtergrond kunnen draaien terwijl andere Apps ook
actief zijn.
'MusicKit API's' staat voor de set API's waarmee Apple Music-gebruikers toegang hebben tot
hun abonnement via Uw App of zoals anderszins is toegestaan door Apple in de Documentatie.
'MusicKit-inhoud' betekent muziek, video en/of grafische inhoud die wordt weergegeven via
de MusicKit-API's.
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'MusicKit JS' betekent de JavaScript-bibliotheek waarmee Apple Music-gebruikers toegang
hebben tot hun abonnement via Uw Apps, websites of webapplicaties.
'Network Extension Framework' betekent de Gedocumenteerde API's die applicaties
de mogelijkheid bieden om bepaalde netwerkfuncties van compatibele Apple-producten aan
te passen (bijv. het authenticatieproces voor WiFi-hotspots, VPN-functies en mechanismen
voor het filteren van inhoud).
'Pas(sen)' betekent een of meer digitale passen (bijv. bioscoopkaartjes, kortingsbonnen,
loyaliteitsbeloningsvouchers, instapkaarten, lidmaatschapskaarten, enz.) die door U zijn
ontwikkeld onder deze overeenkomst, onder Uw eigen handelsmerk of merk, en die zijn
ondertekend met Uw Pastype-ID.
'Pasinformatie' betekent de tekst, beschrijvingen, representaties of informatie met betrekking
tot een Pas die U verstrekt aan of ontvangt van Uw eindgebruikers op of in verband met een Pas.
'Pastype-ID' betekent de combinatie van een Apple Certificaat en een Push-app-ID die door
U wordt gebruikt om Uw passen te ondertekenen en/of te communiceren met de APN.
'Programma' staat voor het totale Apple programma voor het ontwikkelen, testen, digitaal
ondertekenen en distribueren dat in deze Overeenkomst wordt beschreven.
'Betalingsdienstaanbieder' betekent een aanbieder die: (a) betalingsverwerkingsdiensten
levert met betrekking tot de verwerking van TTP-gegevens voor Verkopers, direct of indirect,
en (b) wordt vermeld in de Documentatie.
'Programmavereisten' betekent de technische, menselijke interface, ontwerp,
productcategorie, beveiliging, prestaties en andere criteria en vereisten die door Apple zijn
gespecificeerd, inclusief maar niet beperkt tot de huidige reeks vereisten uiteengezet in Artikel
3.3, die van tijd tot tijd door Apple kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met deze
Overeenkomst.
'Voorzieningenprofielen' betekent de bestanden (inclusief toepasselijke rechten of andere
identificatiegegevens) die door Apple zijn verstrekt voor gebruik door U in verband met de
ontwikkeling en het testen van Uw App, en de beperkte distributie van Uw Apps voor gebruik
op Geregistreerde apparaten en/of op Geautoriseerde testunits.
'Push-app-ID' staat voor het unieke identificatienummer of ander identificatiemiddel dat Apple
toekent aan een App, Pas of Site om deze toegang te geven tot en gebruik te maken van APN.
'Pushbericht' of 'Safari-pushbericht' betekent een melding, inclusief alle inhoud of gegevens
daarin, die U naar eindgebruikers verzendt voor levering in Uw app, Uw Pas en/of, in het geval
van macOS, op de macOS-desktop van gebruikers van Uw Site die zich hebben aangemeld
om dergelijke berichten te ontvangen via Safari op macOS.
'Geregistreerde apparaten' betekent hardware-eenheden van het merk Apple die eigendom
zijn van of beheerd worden door U, of eigendom zijn van personen die aan U zijn gelieerd, indien
dergelijke Producten specifiek bij Apple zijn geregistreerd onder dit Programma.
'Rooster-API' betekent de Gedocumenteerde API die het delen van leerling-, docent- en
personeelsroostergegevens van een school mogelijk maakt, als de IT-beheerder van de school
Uw Applicatie of Bijbehorende producten die gegevens laat ontvangen.
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'Roostergegevens' betekent alle gebruikersgegevens of tokens die zijn verkregen, verzameld
via, met betrekking tot of via het gebruik van de Rooster-API; inclusief gegevens die betrekking
hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, of die aan die persoon zijn
of kunnen worden gekoppeld.
'Safari-extensies' betekent een of meer software-extensies die door U zijn ontwikkeld
onder deze Overeenkomst, uitsluitend voor gebruik met Safari in overeenstemming met
deze Overeenkomst.
'Beveiligingsoplossing' staat voor het eigen systeem van Apple voor de bescherming van
content dat op de markt wordt gebracht als Fairplay en dat wordt toegepast op Gelicentieerde
apps die via de App Store worden gedistribueerd om de standaard gebruiksregels van Apple voor
Gelicentieerde apps te beheren, aangezien een dergelijk systeem en dergelijke regels van tijd tot
tijd door Apple kunnen worden gewijzigd.
'ShazamKit API's' betekent de Gedocumenteerde API's waarmee U op audio gebaseerde
herkenningsfuncties of -functionaliteit kunt toevoegen aan Uw applicatie en bijbehorende
producten.
'ShazamKit-content ' betekent metadata, muziek en/of grafische inhoud geleverd door Apple
en weergegeven via de ShazamKit API's, inclusief maar niet beperkt tot MusicKit-content.
'Log in met Apple' staat voor de Gedocumenteerde API's en JavaScript-bibliotheken waarmee
U gebruikers op Uw App (en bijbehorende producten) kunt laten inloggen met hun Apple ID
of geanonimiseerde inloggegevens.
'Log in met Apple at Work & School' staat voor de Gedocumenteerde API's en JavaScriptbibliotheken waarmee U gebruikers op Uw Applicatie (en Bijbehorende producten) kunt laten
inloggen met hun Beheerde Apple ID volgens het toegangsbeheer door de IT-beheerder van
de organisatie van de gebruiker.
'SiriKit' betekent de set API's waarmee Uw applicatie toegang heeft tot SiriKit-domeinen, intenties, -snelkoppelingen, -donaties en andere gerelateerde functionaliteit of deze kan leveren,
zoals uiteengezet in de documentatie.
'Site' betekent een website die door U wordt aangeboden onder Uw eigen naam, handelsmerk
of merk.
'Single Sign-On-specificatie' staat voor de Documentatie die Apple onder deze Overeenkomst
verstrekt voor de Single Sign-On API, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.
'Tap to Pay-gegevens' of 'TTP-gegevens' staat voor een gegevenspakket van de klant van
de Verkoper dat via de Apple software en Tap to Pay-API's wordt doorgegeven als onderdeel
van een transactie (bijv. primair rekeningnummer, transactiebedrag, enz.).
'Tap to Pay-API's' of 'TTP-API's' betekent de Gedocumenteerde API's die Verkopers in staat
stellen transacties uit te voeren door Uw Applicatie te gebruiken.
'Looptijd' betekent de periode die wordt beschreven in Artikel 11.
'TestFlight' staat voor de bètatestservice van Apple voor bèta-apps die beschikbaar is via
de app TestFlight van Apple.
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'TestFlight-app' betekent de app van Apple die de distributie van pre-releaseversies van Uw
Applicaties naar een beperkt aantal van Uw Geautoriseerde ontwikkelaars en naar een beperkt
aantal Bètatesters (zoals gespecificeerd op de website van de ontwikkelaar van TestFlight) via
TestFlight mogelijk maakt.
'Trackingvoorkeur' betekent de Apple instelling waarmee een eindgebruiker een voorkeur
voor het bijhouden van advertenties kan instellen.
'TV App API' betekent de API die is gedocumenteerd in de TV App-specificatie waarmee
U gegevens kunt verstrekken aan de Apple TV App.
'TV App-gegevens' staat voor de gegevens, zoals beschreven in de TV App-specificatie,
die aan Apple moeten worden verstrekt via de TV App API.
'TV App-functies' staat voor de functionaliteit die toegankelijk is via de TV App en/of tvOS-,
iOS-, iPadOS- en/of macOS-apparaten. Deze functionaliteit biedt de gebruiker de mogelijkheid
om aangepaste informatie en aanbevelingen met betrekking tot content te bekijken, om toegang
te krijgen tot dergelijke content via de apps van de gebruiker en/of om door te gaan met het
afspelen van eerder bekeken content.
'TV App-specificatie' staat voor de Documentatie die Apple hieronder verstrekt voor de TV App
API, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.
'tvOS' staat voor de tvOS-besturingssysteemsoftware, met inbegrip van eventuele latere versies
daarvan.
'Updates' staat voor bugfixes, updates, upgrades, aanpassingen, verbeteringen, aanvullingen
en nieuwe releases of versies van de Apple Software of Services, of voor enig onderdeel van
de Apple Software of Services.
'Wallet' staat voor de app van Apple die de mogelijkheid biedt om Passen op te slaan en weer
te geven voor gebruik op iOS-producten, Apple Watch of Safari op macOS.
'WatchKit-extensie' staat voor een extensie die is gebundeld als onderdeel van Uw App die
toegang heeft tot het WatchKit-framework op iOS om een WatchKit-app uit te voeren en weer
te geven op de watchOS.
'watchOS' staat voor de watchOS-besturingssysteemsoftware, inclusief eventuele latere versies
daarvan.
'Weather Alerts' betekent alle weerwaarschuwingen of andere waarschuwingen die van tijd tot
tijd via de WeatherKit-API's worden verstrekt door meteorologische instanties die specifieke
weersomstandigheden op een geografische locatie beschrijven.
'WeatherKit-API's' betekent de Gedocumenteerde API's waarmee U de weersfuncties of functionaliteit kunt toevoegen aan Uw Applicaties of Bijbehorende producten.
'Websoftware' staat voor webversies van Uw software-apps met dezelfde titel en grotendeels
dezelfde kenmerken en functionaliteit als Uw Gelicentieerde app (bijv. functiepariteit).
'Push-ID van de website' betekent de combinatie van een Apple certificaat en een Pushapplicatie-ID die door U wordt gebruikt om de registratiebundel van Uw site te ondertekenen
en/of te communiceren met de APN.
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'Xcode Cloud' of 'Xcode Cloudservice' betekent Apple's in de cloud gehoste continue
integratie- en bezorgservice en gerelateerde technologieën.
'Xcode Cloud-content' betekent de software, testen, scripts, gegevens, informatie, tekst,
afbeeldingen, video's of andere inhoud die U plaatst of beschikbaar stelt bij toegang tot of
gebruik van de Xcode Cloud-service (inclusief software die zich in broncodebronnen bevindt
waarvoor U inloggegevens verstrekt), met uitzondering van alle Apple materialen die aan
U in licentie zijn gegeven.
'U' en 'Uw' staat voor en verwijst naar de persoon of rechtspersoon (of dit nu een bedrijf,
organisatie, onderwijsinstelling, overheidsinstantie, instantie of afdeling is) die deze
Overeenkomst heeft aanvaard onder zijn eigen ontwikkelaarsaccount en die de Apple software
gebruikt of anderszins rechten uitoefent onder deze Overeenkomst.
Opmerking: Voor alle duidelijkheid: U mag contractanten machtigen om namens
U Apps te ontwikkelen, maar dergelijke Apps moeten Uw eigendom zijn, onder Uw eigen
ontwikkelaarsaccount worden ingediend en als Apps worden gedistribueerd uitsluitend
op de wijze zoals in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. U bent jegens Apple
verantwoordelijk voor de activiteiten van Uw contractanten onder Uw account (bijv. hen
toevoegen aan Uw team om ontwikkelingswerk voor U uit te voeren) en hun naleving van deze
Overeenkomst. Alle acties die door Uw contractanten worden ondernomen die voortvloeien
uit deze Overeenkomst, worden geacht door U te zijn ondernomen en U bent (naast Uw
contractanten) voor al dergelijke acties verantwoordelijk jegens Apple.

2.

Licentie en beperkingen voor intern gebruik

2.1
Toegestaan gebruik en beperkingen; Programmaservices
Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Apple U hierbij
gedurende de Looptijd een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, herroepbare, nietsublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor:
(a) Het installeren van een redelijk aantal exemplaren van de Apple Software aan U verstrekt
onder het Programma op producten van het Apple-merk, die eigendom zijn van of worden
beheerd door U, om intern door U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars te worden gebruikt met
als enig doel het ontwikkelen of testen van Gedekte producten die zijn ontworpen om te werken
met de toepasselijke producten van het Apple-merk, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan
in deze Overeenkomst;
(b) Het maken van een redelijk aantal kopieën van de Documentatie en deze verspreiden
onder Geautoriseerde ontwikkelaars, uitsluitend voor intern gebruik en met als enig doel het
ontwikkelen of testen van Gedekte producten, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan
in deze Overeenkomst;
(c) Het installeren van een Voorzieningenprofiel op elke van Uw Geautoriseerde testunits,
tot het aantal Geautoriseerde testunits dat U hebt geregistreerd en waarvoor U licenties hebt
aangeschaft voor intern gebruik door U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars met als enig doel
het ontwikkelen en testen van Uw Apps, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in deze
Overeenkomst;
(d) Het installeren van een Voorzieningenprofiel op elk van Uw Geregistreerde Apparaten, tot het
aantal Geregistreerde apparaten waarvoor U zich hebt geregistreerd en waarvoor U licenties
hebt verkregen, met als enig doel de distributie en het gebruik van Uw Apps op dergelijke
Geregistreerde Apparaten mogelijk te maken; en
(e) Het opnemen van de Apple Certificaten die aan U zijn uitgegeven op grond van deze
Overeenkomst met het oog op het digitaal ondertekenen van Uw Apps, Passen, Safari-extensies,
Safari-pushberichten, en zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst.
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Apple behoudt zich het recht voor vast te stellen hoeveel producten van het Apple-merk elke
licentiehouder bij Apple mag registreren en waarvoor licenties kunnen worden verkregen onder
dit Programma (een 'Blok geregistreerde apparaatlicenties'). Ten behoeve van beperkte
distributie op Geregistreerde apparaten onder Artikel 7.3. (Ad hoc-distributie), mag elk
bedrijf, elke organisatie, onderwijsinstelling of aangesloten groep slechts één (1) Blok
geregistreerde apparaatlicenties per bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of groep verwerven,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Apple. U stemt ermee in om niet willens en wetens
meer dan één Blok geregistreerde apparaatlicenties voor hetzelfde bedrijf, dezelfde organisatie,
onderwijsinstelling of groep te verwerven of anderen ertoe te brengen deze te verwerven.
Apple kan U door of via het Programma toegang verlenen tot Services die U kunt gebruiken met
Uw ontwikkelaarsaccount (bijv. inrichting van apparaten of apps, beheer van teams of andere
accountbronnen). U stemt ermee in om alleen toegang tot dergelijke services via de webportal
van het Programma (die toegankelijk is via de ontwikkelaarswebsite van Apple) of via producten
van het Apple merk die zijn ontworpen om te werken in combinatie met het Programma (bijv.
Xcode, App Store Connect, Swift Playgrounds) te verkrijgen en alleen zoals geautoriseerd
door Apple. Als U (of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars) toegang hebt/hebben tot Uw
ontwikkelaarsaccount via deze andere producten van het merk Apple, erkent U en gaat
U ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing blijft op elk gebruik van Uw
ontwikkelaarsaccount en op alle functies of functionaliteit van het Programma die op deze
manier beschikbaar worden gesteld aan U (of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars) (bijv. Applecertificaten en Inrichtingsprofielen kunnen alleen worden gebruikt op de beperkte manier
die in deze Overeenkomst is toegestaan, enz.). U stemt ermee in om geen vervangende of
vergelijkbare service te creëren of te proberen te creëren door gebruik van of toegang tot
de services die door of via het Programma worden geleverd. Als Apple energie- en
prestatiestatistieken voor Uw App levert, gaat U ermee akkoord dat dergelijke statistieken
uitsluitend voor Uw eigen intern gebruik mogen worden gebruikt en niet aan derden mogen
worden verstrekt (behalve zoals uiteengezet in Paragraaf 2.9). Verder hebt U alleen toegang tot
dergelijke services met behulp van de Apple ID die is gekoppeld aan Uw ontwikkelaarsaccount of
met behulp van authenticatiegegevens (bijv. sleutels, tokens, wachtwoorden) die zijn gekoppeld
aan Uw ontwikkelaarsaccount, en U bent volledig verantwoordelijk voor het beschermen van
Uw Apple ID en authenticatiegegevens tegen inbreuk en om ze alleen te gebruiken zoals
geautoriseerd door Apple en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst,
inclusief maar niet beperkt tot Artikel 2.8 en 5. Tenzij anders uitdrukkelijk hierin toegestaan,
stemt U ermee in om Uw ontwikkelaarsaccount of enige daarmee verleende diensten, geheel
of gedeeltelijk, niet te delen, verkopen, doorverkopen, verhuren, leasen, uitlenen of anderszins
toegang te verlenen aan iemand die geen Geautoriseerde ontwikkelaar is in Uw team, en U stemt
ermee in om geen leden van het Apple Developer Program te vragen of te verzoeken om U hun
Apple ID's, authenticatiegegevens en/of gerelateerde accountinformatie en materialen te
verstrekken (bijv. Apple Certificaten die worden gebruikt voor distributie of indiening bij de App
Store of TestFlight). U begrijpt dat elk teamlid een eigen Apple ID of eigen authenticatiegegevens
moet hebben om toegang te krijgen tot Uw account, en U bent volledig verantwoordelijk voor alle
activiteiten die worden uitgevoerd via of in verband met Uw account. Voor zover U een Applecomputer bezit of beheert waarop macOS Server of Xcode Server van Apple ('Server') wordt
uitgevoerd en U deze voor Uw eigen ontwikkelingsdoeleinden in verband met het Programma wilt
gebruiken, stemt U ermee in Uw eigen Apple ID of andere authenticatiegegevens voor die Server
te gebruiken en bent U verantwoordelijk voor alle acties die door die Server worden uitgevoerd.
2.2
Geautoriseerde testunits en pre-release-software van Apple
Zolang een Geautoriseerde testunit pre-release-software van Apple bevat of pre-releaseversies
van Services gebruikt, stemt U ermee in de toegang tot een dergelijke Geautoriseerde testunit te
beperken tot Uw Geautoriseerde ontwikkelaars en om een dergelijke Geautoriseerde testunit niet
openbaar te maken, te tonen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen of anderszins over
te dragen aan een derde partij. U stemt er verder mee in om redelijke voorzorgsmaatregelen te
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nemen om alle Geautoriseerde testunits te beschermen tegen verlies of diefstal en om
Uw Geautoriseerde ontwikkelaars te instrueren om hetzelfde te doen. Verder mag U, met
inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst, Uw Apps implementeren voor Uw
Geautoriseerde ontwikkelaars voor gebruik op een beperkt aantal Geautoriseerde testunits voor
Uw eigen interne test- en ontwikkelingsdoeleinden.

U gaat ermee akkoord dat door pre-release-software van Apple te installeren of een prereleaseversie van Services te gebruiken op Geautoriseerde testunits, deze units in de
testmodus kunnen worden 'vergrendeld' en ze mogelijk niet in hun oorspronkelijke staat
kunnen worden hersteld. Elk gebruik van pre-release-software van Apple of een prereleaseversie van de services is alleen bedoeld voor evaluatie- en ontwikkelingsdoeleinden, en
U mag geen pre-release-software van Apple of pre-releaseversie van de Services gebruiken in
een commerciële werkomgeving of met belangrijke gegevens. U hoort een back-up te maken
van alle gegevens voordat U de pre-release-software van Apple of de pre-releaseversie van de
Services gebruikt. Apple is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, uitgaven of andere
aansprakelijkheden die U kunt oplopen als gevolg van het voorzien van Uw Geautoriseerde
testunits en Geregistreerde apparaten, de ontwikkeling van Uw Gedekte product of de installatie
of het gebruik van deze bètaversie van Apple Software of van een bètaversie van Apple Services,
inclusief maar niet beperkt tot schade aan apparatuur, of schade aan, verlies van of corruptie van
software, informatie of gegevens.
2.3
Vertrouwelijk karakter van pre-releaseversies van Apple-software en services
Van tijd tot tijd tijdens de Looptijd kan Apple U pre-releaseversies van de Apple-software of services aanbieden, die beschouwd worden als vertrouwelijke Apple-informatie en onderhevig
zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen van deze Overeenkomst, tenzij hierin anders
vermeld. U mag er niet op vertrouwen dat dergelijke pre-releaseversies van Apple-software en services op dezelfde manier presteren als de definitieve release van een product van
commerciële kwaliteit noch mogen deze pre-releaseversies worden gebruikt met gegevens
waarvan niet voldoende en met regelmaat een back-up wordt gemaakt, en dergelijke versies
kunnen functies, functionaliteit of API's bevatten voor software of services die nog niet
beschikbaar zijn. U erkent dat Apple de beschikbaarheid van dergelijke pre-releaseversies van
Apple-software of -services mogelijk nog niet heeft aangekondigd, dat Apple U niet heeft
beloofd of gegarandeerd dat dergelijke pre-releaseversies van software of services in de
toekomst zullen worden aangekondigd of aan iemand beschikbaar zullen worden gesteld, en dat
Apple geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting jegens U heeft om dergelijke software of
services, of een vergelijkbare of compatibele technologie, aan te kondigen of commercieel te
introduceren. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat elk onderzoek of elke
ontwikkeling die U uitvoert met betrekking tot pre-releaseversies van de Apple-software of services geheel op eigen risico gebeurt.

2.4
Kopieën
U stemt ermee in de copyright-, vrijwarings- en andere vermeldingen van eigendomsrechten van
Apple (zoals deze worden weergegeven in de geleverde Apple-software en -documentatie)
volledig te behouden en reproduceren in alle kopieën van de Apple-software en -documentatie
die U op grond van deze Overeenkomst mag maken.

2.5
Eigendom
Apple behoudt eigendomsrechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Applesoftware, -services en alle updates die Apple mogelijk aan U ter beschikking stelt onder deze
Overeenkomst. U gaat ermee akkoord samen te werken met Apple om de eigendomsrechten van
Apple met betrekking tot de Apple-software en -services in stand te houden en, voor zover U zich
bewust bent van claims met betrekking tot de Apple-software of -services, gaat U ermee akkoord om
redelijke inspanningen te verrichten om dergelijke claims tijdig aan Apple door te geven. De partijen
erkennen dat deze Overeenkomst Apple geen eigendomsbelang geeft in Uw Gedekte producten.
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2.6
Geen ander toegestaan gebruik
Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, gaat U ermee akkoord de software, certificaten of
services van Apple niet geheel of gedeeltelijk te verhuren, leasen, uit te lenen, te uploaden naar
of te hosten op een website of server, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven
of anderen in staat te stellen dit te doen. U mag de Apple Software, Certificaten of Services die
hieronder zijn verstrekt niet gebruiken voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze
Overeenkomst, inclusief eventuele toepasselijke Bijlagen en Schema's. U stemt ermee in om de
Apple SDK's niet te installeren, te gebruiken of uit te voeren op computers die niet van het merk
Apple zijn, en om iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS en inrichtingsprofielen niet te installeren,
te gebruiken of uit te voeren op of in verband met andere apparaten dan producten van het merk
Apple, en om anderen niet in staat te stellen dit te doen. U mag de Apple Software, Certificaten of
Services die hieronder wordt verstrekt, of een deel daarvan (behalve als en alleen voor zover een
voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover toegestaan
door licentievoorwaarden die het gebruik van open-source componenten of voorbeeldcode
regelen die wordt meegeleverd met de Apple Software) niet kopiëren (behalve zoals uitdrukkelijk
toegestaan onder deze Overeenkomst), decompileren, reverse engineeren, disassembleren,
proberen de broncode af te leiden, wijzigen, decoderen of afgeleide werken ervan maken, en U
stemt ermee in dit niet te doen of anderen in staat te stellen dit te doen. U stemt ermee in geen
Apple Software, Certificaten of Services die hieronder zijn verstrekt op een ongeoorloofde manier
te exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot, door het overschrijden of belasten van
netwerkcapaciteit of door het oogsten of misbruiken van gegevens die door die Apple Software,
Certificaten of Services worden verstrekt. Elke poging om dit te doen is een schending van de
rechten van Apple en diens licentiegevers van de Apple-software of -services. Indien u zich niet
houdt aan een van de bovenstaande beperkingen, kan tegen u strafvervolging of een vordering
tot schadevergoeding worden ingesteld. Alle licenties die niet uitdrukkelijk worden toegekend
door deze Overeenkomst, zijn voorbehouden en Apple kent geen andere licenties, immuniteiten
of rechten toe, expliciet of impliciet, bij implicatie, uitsluiting of anderszins. Deze overeenkomst
verleent u geen enkel recht om handelsmerken, logo's of servicemerken van Apple te gebruiken,
inclusief maar niet beperkt tot de iPhone- of iPod-woordmerken. Als U verwijst naar enige Appleproducten of -technologie, of handelsmerken van Apple gebruikt, stemt U ermee in te voldoen
aan de op https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html
gepubliceerde richtlijnen, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door Apple.
2.7
FPS SDK en FPS-implementatiepakket
U mag de FPS SDK gebruiken om een server-side implementatie van FPS te ontwikkelen en te testen,
uitsluitend voor gebruik met video die door U (of namens U) wordt gestreamd via Uw Apps, of video
die is gedownload om te bekijken via Uw Apps, op iOS-producten en/of Apple TV, via Safari op
macOS, of zoals anderszins schriftelijk is goedgekeurd door Apple (gezamenlijk 'Geautoriseerde
FPS-apps'). U begrijpt dat U voorafgaand aan de productie of het commerciële gebruik van FPS, het
FPS-implementatiepakket moet aanvragen op de webportal van het Programma. Als onderdeel van
een dergelijk verzoek moet U informatie verstrekken over het door U aangevraagde gebruik van FPS.
Apple zal Uw verzoek beoordelen en behoudt zich het recht voor om U naar eigen goeddunken geen
FPS-implementatiepakket te verstrekken, in welk geval U FPS niet kunt implementeren. Elke
ontwikkeling en test die U uitvoert met de FPS SDK is voor Uw eigen risico en kosten, en Apple is niet
aansprakelijk jegens U voor dat gebruik of voor het afwijzen van Uw verzoek om FPS te gebruiken in
een commerciële of productieomgeving.
Als Apple U het FPS-implementatiepakket verstrekt, stemt U ermee in dit uitsluitend te gebruiken
zoals goedgekeurd door Apple en alleen in verband met video-content die door U (of namens U) naar
Geautoriseerde FPS-apps wordt gestreamd of gedownload om te bekijken via Uw Geautoriseerde
FPS-apps. Behalve zoals toegestaan in Artikel 2.9 (Externe serviceproviders), mag U het FPSimplementatiepakket of de FPS-SDK niet aan een derde partij verstrekken of in sublicentie geven,
verkopen, doorverkopen, leasen, openbaar maken of herdistribueren aan een derde partij (of enige
implementatie daarvan) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple.
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U erkent en gaat ermee akkoord dat het FPS-implementatiepakket (inclusief de set FPSproductiesleutels) vertrouwelijke Apple informatie is, zoals uiteengezet in Paragraaf 9
(Vertrouwelijkheid). Bovendien zijn dergelijke FPS-sleutels uniek voor Uw bedrijf of organisatie
en bent U als enige verantwoordelijk voor het bewaren en beschermen ervan. U mag dergelijke
FPS-sleutels uitsluitend gebruiken voor het leveren en beschermen van Uw content-sleutel
die wordt gebruikt om video-content te ontsleutelen die door U wordt gestreamd naar
Geautoriseerde FPS-apps of gedownload om te bekijken via Uw Geautoriseerde FPS-apps.
Apple is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik
van een FPS-sleutel of content die wordt gestreamd of anderszins geleverd onder deze
Overeenkomst in verband met FPS. In het geval dat Uw FPS-sleutel wordt onthuld, ontdekt,
verduisterd of verloren gaat, kunt U Apple verzoeken deze in te trekken door een e-mail te sturen
naar product-security@apple.com, en U begrijpt dat Apple niet verplicht is te zorgen voor een
vervangende sleutel. Apple behoudt zich het recht voor om Uw FPS-sleutel op elk moment in te
trekken als U daarom verzoekt, in het geval van een schending van deze Overeenkomst door U,
indien anderszins prudent of redelijk geacht door Apple, of na afloop of beëindiging van deze
Overeenkomst om welke reden dan ook.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple zich het recht voorbehoudt om Uw toegang tot
en gebruik van FPS (of een deel daarvan) op elk moment naar eigen goeddunken in te trekken
of anderszins te verwijderen. Verder is Apple niet verplicht U een gewijzigde, bijgewerkte of
volgende versie van het FPS-implementatiepakket of de FPS SDK te verstrekken en is het niet
verplicht om compatibiliteit met eerdere versies te behouden. Als Apple nieuwe versies van het
FPS-implementatiepakket of de FPS SDK voor U beschikbaar stelt, stemt U ermee in deze binnen
een redelijke termijn bij te werken als Apple daarom verzoekt.
2.8
Gebruik van Apple-services
Apple kan toegang verlenen tot Apple-services die Uw Gedekte producten kunnen aanroepen
via API's in de Apple-software en/of die Apple aan U beschikbaar stelt via andere mechanismen,
bijvoorbeeld door het gebruik van sleutels die Apple mogelijk voor U toegankelijk maakt in het
kader van het Programma. U stemt ermee in om alleen toegang te krijgen tot dergelijke Appleservices via de mechanismen die door Apple zijn verstrekt voor dergelijke toegang en alleen voor
gebruik op producten van het merk Apple. Behalve zoals toegestaan in Artikel 2.9 (Externe
serviceproviders) of zoals anders hierin uiteengezet, stemt U ermee in om de toegang tot
mechanismen die door Apple aan U zijn verstrekt voor het gebruik van de Services niet te delen
met enige derde partij. Verder gaat U ermee akkoord geen vervangende of vergelijkbare service
te maken of proberen te maken door het gebruik van of toegang tot Apple-services.
U stemt ermee in dergelijke Services alleen te openen en te gebruiken voor zover nodig voor
het leveren van services en functionaliteit voor Uw Gedekte producten die in aanmerking komen
voor het gebruik van dergelijke Services en alleen zoals schriftelijk is toegestaan door Apple,
met inbegrip van in de Documentatie. U mag de Apple-services niet gebruiken op een manier die
in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst of die inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van een derde partij of Apple, of die in strijd is met toepasselijke wet- of
regelgeving. U stemt ermee in dat de Apple-services eigendomsrechtelijk beschermde inhoud,
informatie en materiaal bevatten dat eigendom is van Apple en diens licentiegevers, en wordt
beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. U mag
dergelijke eigen inhoud, informatie of materialen op geen enkele manier gebruiken, behalve voor
het toegestane gebruik van de Apple-services onder deze Overeenkomst, of zoals anderszins
schriftelijk overeengekomen met Apple.
U begrijpt dat er opslagcapaciteits-, transmissie- en/of transactielimieten kunnen gelden voor
de Apple-services, zowel voor U als ontwikkelaar als voor Uw eindgebruikers. Als U of Uw
eindgebruiker dergelijke limieten bereikt, dan is het mogelijk dat U of Uw eindgebruiker de Appleservices niet kunt/kan gebruiken of mogelijk geen toegang hebt/heeft tot of geen gegevens
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kunt/kan ophalen van dergelijke Services via Uw Gedekte producten of via de toepasselijke
eindgebruikersaccounts. U stemt ermee in geen kosten in rekening te brengen aan
eindgebruikers, uitsluitend voor toegang tot of gebruik van de Apple-services via Uw Gedekte
producten of voor enige inhoud, gegevens of informatie die daarin worden verstrekt, en U stemt
ermee in om op geen enkele manier toegang tot de Apple-services te verkopen. U stemt ermee in
om niet op frauduleuze wijze eindgebruikersaccounts aan te maken of eindgebruikers ertoe aan
te sporen hun toepasselijke voorwaarden voor eindgebruikers of serviceovereenkomst met Apple
te schenden of om het gebruiksbeleid van Apple voor die eindgebruikersdiensten te schenden.
Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk uiteengezet, stemt U ermee in de mogelijkheid van een
eindgebruiker om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van dergelijke Services niet
te belemmeren.
Apple behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Apple-services of enig deel daarvan op
elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, af te schaffen, te
weigeren, te beperken of uit te schakelen (inclusief maar niet beperkt tot door het intrekken van
rechten of door het wijzigen van API's in de Apple-software die toegang tot de Services mogelijk
maken of door U geen rechten te verlenen). Apple is in geen geval aansprakelijk voor het
verwijderen van of het onbruikbaar maken van de toegang tot het voorgaande. Apple kan ook
op elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens U en naar eigen goeddunken
limieten en beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot Apple-services, de Appleservices voor onbepaalde tijd verwijderen, Uw toegang tot de Apple-services intrekken of de
Apple-services (of een deel daarvan) annuleren.
Apple geeft geen garantie voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid,
betrouwbaarheid of tijdigheid van alle gegevens of informatie die worden weergegeven door
enige Apple-services. Voor zover U ervoor kiest om de Apple-services te gebruiken met Uw
Gedekte producten, bent U verantwoordelijk voor Uw vertrouwen in dergelijke gegevens of
informatie. U bent verantwoordelijk voor Uw gebruik van de Apple-software en Apple-services,
en als U dergelijke Services gebruikt, is het Uw verantwoordelijkheid om een passende
alternatieve back-up te maken van al Uw inhoud, informatie en gegevens, inclusief maar niet
beperkt tot alle inhoud die U mogelijk aan Apple verstrekt voor hosting als onderdeel van Uw
gebruik van de Services. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U na afloop of beëindiging van
deze Overeenkomst mogelijk geen toegang meer krijgt tot bepaalde Apple-services en dat
Apple zich het recht voorbehoudt om de toegang tot inhoud, gegevens of informatie die U
of Uw Gedekte product heeft opgeslagen door Uw gebruik van de Services die onder deze
Overeenkomst vallen, op te schorten. U dient de Documentatie en beleidsmededelingen
van Apple te lezen voordat U de Apple-services gebruikt.
Apple services zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar en Apple
verklaart niet dat dergelijke Services geschikt, accuraat of beschikbaar zijn voor gebruik op een
bepaalde locatie of in een bepaald product. Voor zover U ervoor kiest om de Apple-services te
gebruiken met Uw Apps, doet U dit op eigen initiatief en bent U verantwoordelijk voor de naleving
van alle toepasselijke wetten. Apple behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te
brengen voor Uw gebruik van de Apple-services. Apple stelt U per e-mail op de hoogte van
eventuele kosten of wijzigingen in de kosten van Apple Services en informatie over dergelijke
vergoedingen wordt in de webportal van het Programma, App Store Connect of het CloudKitdashboard geplaatst. De beschikbaarheid en prijzen van Apple-services kunnen worden
gewijzigd. Verder is het mogelijk dat Apple-services niet beschikbaar worden gesteld voor alle
Gedekte producten of aan alle ontwikkelaars. Apple behoudt zich het recht voor om de Appleservices op elk moment naar eigen goeddunken niet beschikbaar te stellen (of niet langer
beschikbaar te stellen) aan enkele of alle ontwikkelaars.
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2.9
Externe serviceproviders
Tenzij anders verboden door Apple in de Documentatie of in deze Overeenkomst mag U een derde
partij ('Serviceprovider') in dienst nemen of houden om U te helpen bij het gebruik van de Apple
Software en Services die worden verstrekt op grond van deze overeenkomst, inclusief, maar niet
beperkt tot, het inschakelen van een dergelijke Serviceprovider om namens U de servers van
Uw Apps te onderhouden en te beheren, op voorwaarde dat het gebruik van een dergelijke
Serviceprovider van de Apple Software en Services of enig materiaal dat daarmee verband houdt,
uitsluitend namens U plaatsvindt en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden.
Niettegenstaande het voorgaande, mag U geen Serviceprovider gebruiken om namens U een App
in te dienen bij de App Store of TestFlight. U stemt ermee in een bindende schriftelijke overeenkomst
te sluiten met Uw Serviceprovider met voorwaarden die ten minste even beperkend en beschermend
voor Apple zijn als de hierin uiteengezette voorwaarden. Alle activiteiten die door een Serviceprovider
worden ondernomen met betrekking tot Uw Apps of het gebruik van Apple Software of Apple
Services en/of de activiteiten die worden voortkomen uit deze Overeenkomst, worden geacht door U
te zijn ondernomen en U bent (naast de Serviceprovider) aansprakelijk ten opzichte van Apple voor al
deze activiteiten (of het nalaten ervan). Indien een actie of inactiviteit van de Serviceprovider een
schending van deze Overeenkomst vormt of anderszins schade veroorzaakt, behoudt Apple zich het
recht voor om van U te eisen het gebruik van de desbetreffende Serviceprovider te staken.
2.10
Updates; Geen ondersteuning of onderhoud
Apple kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Apple Software of Services (of
enig deel daarvan) die onder deze Overeenkomst zijn verstrekt, uitbreiden, verbeteren of anderszins
wijzigen, maar Apple is niet verplicht U van Updates te voorzien voor de Apple Software of Services.
Als er Updates beschikbaar worden gesteld door Apple, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst
van toepassing op die Updates, tenzij de Update vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk
geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen
mogelijk Uw Gedekte producten moet wijzigen of bijwerken. Verder erkent U en gaat U ermee
akkoord dat dergelijke wijzigingen van invloed kunnen zijn op Uw vermogen om de Apple-software en
-services te gebruiken of om toegang te krijgen tot of interactie te hebben met de Apple-software en
-services. Apple is niet verplicht om enig onderhoud, technische of andere ondersteuning te bieden
voor de Apple-software of -services. U erkent dat Apple niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verplicht is
om in de toekomst Updates voor de Apple Software of Services aan te kondigen of beschikbaar te
maken. Mocht een Update beschikbaar komen, dan kan deze API's, functies, services of
functionaliteit bevatten die verschillen van die in de Apple Software die onder deze Overeenkomst
wordt gelicentieerd of de Services die onder deze Overeenkomst worden verstrekt.

3.

Uw verplichtingen

3.1
Algemeen
U verklaart aan Apple en gaat akkoord met het volgende:
(a) U wettelijk meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin U woont (ten minste 18 jaar in veel
landen of regio's) en dat U het recht en de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst namens
Uzelf aan te gaan, of als U deze Overeenkomst aangaat namens Uw bedrijf, organisatie,
onderwijsinstelling of agentschap, instantie of afdeling van de federale overheid, dat U het recht
en de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit of organisatie wettelijk te binden aan de
voorwaarden en verplichtingen van deze Overeenkomst;
(b) Alle informatie die door U aan Apple of Uw eindgebruikers wordt verstrekt in verband met
deze Overeenkomst of Uw Gedekte producten, inclusief maar niet beperkt tot informatie over
Gelicentieerde apps of Passen, actueel, waar, nauwkeurig, ondersteunbaar en volledig is en, met
betrekking tot informatie die U aan Apple verstrekt, U Apple onmiddellijk op de hoogte zult
stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie. Verder stemt U ermee in dat Apple
dergelijke informatie (inclusief e-mailadres en postadres) mag delen met derden die hiervan op
de hoogte moeten zijn voor doeleinden die daarmee verband houden (bijv. vragen over
intellectueel eigendom, vragen over klantenservice, enz.);
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(c) U voldoet aan de voorwaarden van en aan Uw verplichtingen onder deze Overeenkomst,
inclusief het verkrijgen van alle vereiste toestemmingen voor het gebruik van de Apple Software
en Services door Uw Geautoriseerde ontwikkelaars, en U ermee instemt om toezicht te houden
op en volledig verantwoordelijk te zijn voor al dergelijk gebruik door Uw Geautoriseerde
ontwikkelaars en hun naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst;
(d) U als enige verantwoordelijk bent voor alle opgelopen kosten, uitgaven, verliezen en
aansprakelijkheden en activiteiten die door U en Uw Geautoriseerde ontwikkelaars worden
ondernomen in verband met de Apple Software en Apple Services, de Geautoriseerde testunits,
Geregistreerde apparaten, Uw Gedekte producten en Uw gerelateerde ontwikkelings- en distributieinspanningen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle gerelateerde ontwikkelingsinspanningen, netwerken serverapparatuur, internetservice(s) of enige andere hardware, software of services die door U
worden gebruikt in verband met Uw gebruik van deze services;
(e) Voor de doeleinden van Schema 1 (indien van toepassing), verklaart en garandeert U dat U de
benodigde rechten bezit of beheert om Apple en dochterondernemingen van Apple aan te stellen
als Uw wereldwijde agent voor de levering van Uw Gelicentieerde apps, en dat de nakoming van
een dergelijke aanstelling door Apple en dochterondernemingen van Apple de rechten van
derden niet zal schenden of beperken; en
(f) U zult niet handelen op een manier die in strijd is met of in de weg staat van een bestaande
toezegging of verplichting die U mogelijk hebt en geen enkele eerder door U aangegane
Overeenkomst kan in de weg staan van de uitvoering van Uw verplichtingen onder
deze Overeenkomst.
3.2
Gebruik van de Apple-software en Apple-services
Als voorwaarde voor het gebruik van de Apple-software en Apple-services, gaat
U ermee akkoord dat:
(a) U de Apple-software en -services alleen zult gebruiken voor de doeleinden en op de manier
die uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Overeenkomst en in overeenstemming met alle
toepasselijke wet- en regelgeving;
(b) U de Software of Services van Apple niet zult gebruiken voor: (1) enige onwettige of illegale
activiteit, noch voor de ontwikkeling van enig Gedekt product, waardoor een misdrijf of andere
onrechtmatige, onwettige of illegale handeling zou worden gepleegd of het plegen ervan zou
worden gefaciliteerd; (2) het dreigen met, aansporen tot of bevorderen van geweld, terrorisme of
andere ernstige schadeberokkening; of (3) het creëren of distribueren van inhoud of activiteiten
die de seksuele exploitatie of misbruik van minderjarigen bevorderen;
(c) Uw App, Bibliotheek en/of Pas zal worden ontwikkeld in overeenstemming met de
Documentatie en de Programmavereisten, zoals hieronder wordt uiteengezet in Paragraaf 3.3;
(d) Uw Gedekte producten, informatie over Uw Gelicentieerde app, Xcode Cloud Content en Uw
Pas zullen, voor zover U weet en gelooft, nu en in de toekomst geen auteursrechten,
handelsmerken, rechten op privacy en publiciteit, handelsgeheimen, patenten of andere
eigendoms- of wettelijke rechten van Apple of derden schenden, misbruiken of beperken (bijv.
rechten op muziekcomposities of uitvoeringen, videorechten, fotografie- of afbeeldingsrechten,
logorechten, gegevensrechten van derden enz. voor content en materialen die mogelijk in Uw
App zijn opgenomen);
(e) U door gebruik van de Apple Software, Certificaten, Services of op andere wijze geen Gedekt
product of andere code of programma zult maken die/dat: (1) de beveiliging (Security Solution of
andere), digitale ondertekening, het beheer van digitale rechten, verificatie- of
authenticatiemechanismen die in of door iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, de Apple Software,
Services of andere Apple software of technologie is/zijn geïmplementeerd, uitschakelt, hackt of
anderszins verstoort, en anderen hiertoe ook niet de mogelijkheid zult bieden (behalve voor
zover Apple dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestaan); of (2) de beveiliging, integriteit of
beschikbaarheid van een gebruiker, netwerk, computer of communicatiesysteem schendt;
(f) U, direct of indirect, geen enkele handeling zult plegen die bedoeld is om de Apple Software of
Services, de bedoeling van deze Overeenkomst of de zakelijke praktijken van Apple te verstoren,
inclusief, maar niet beperkt tot, het ondernemen van acties die de prestatie of het beoogde
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gebruik van de App Store, Custom App Distribution, TestFlight, Xcode Cloud, Ad Hoc distribution
of het Programma kunnen belemmeren (bijv. het indienen van frauduleuze beoordelingen van Uw
eigen App of een app van een derde partij, het kiezen van een naam voor Uw App die in essentie
gelijk is aan de naam van een app van een derde partij om verwarring bij de consument te creëren
of het kraken van appnamen om legitiem gebruik hiervan door derden te voorkomen). Verder
mag U zich niet inlaten met of anderen aanmoedigen om deel te nemen aan onwettige, oneerlijke,
misleidende, frauduleuze, ongepaste of oneerlijke handelingen of zakelijke praktijken met
betrekking tot Uw Gedekte producten (bijv. misleidende bedrijfspraktijken of oneerlijke
concurrentie met andere ontwikkelaars); en
(g) Apps voor iOS-producten, Apple Watch of Apple TV die zijn ontwikkeld met behulp van de
Apple Software, mogen alleen worden gedistribueerd als deze door Apple zijn geselecteerd
(naar eigen goeddunken) voor distributie via de App Store, Custom App Distribution, voor
bètadistributie via TestFlight, of via ad-hocdistributie zoals bedoeld in deze Overeenkomst.
Passen die zijn ontwikkeld met behulp van de Apple Software kunnen worden verspreid onder
Uw eindgebruikers via e-mail, een website of een app in overeenstemming met de voorwaarden
van deze Overeenkomst, inclusief Bijlage 5. Safari-extensies die zijn ondertekend met een Apple
Certificaat, kunnen worden gedistribueerd naar Uw eindgebruikers in overeenstemming met de
voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief Bijlage 7. Apps voor macOS kunnen buiten de
App Store worden gedistribueerd met Apple Certificaten en/of tickets zoals uiteengezet in
Artikel 5.3 en 5.4.
3.3
Programmavereisten
Elke App die wordt ingediend bij de App Store, Custom App Distribution of TestFlight, of die
wordt gedistribueerd via ad-hocdistributie, moet zijn ontwikkeld in overeenstemming met de
Documentatie en de Programmavereisten, zoals die hieronder worden uiteengezet in Artikel
3.3. Bijbehorende producten, Bibliotheken en Passen zijn onderworpen aan dezelfde criteria:
API's en functionaliteit:
3.3.1
Apps mogen alleen Gedocumenteerde API's gebruiken op de door Apple
voorgeschreven manier en mogen geen privé-API's gebruiken of aanroepen. Verder mogen
macOS-apps die bij Apple zijn ingediend voor distributie via de App Store alleen
Gedocumenteerde API's gebruiken die zijn opgenomen in de standaardinstallatie van macOS,
zoals gebundeld met Xcode en de Mac SDK, of zoals gebundeld met Swift Playgrounds.
Verouderde technologieën (zoals Java) mogen niet worden gebruikt.
3.3.2
Behalve zoals uiteengezet in de volgende paragraaf, mag een App geen uitvoerbare
code downloaden of installeren. Geïnterpreteerde code kan worden gedownload naar een App,
maar alleen zolang deze code: (a) het primaire doel van de App niet verandert door functies of
functionaliteit te bieden die niet consistent zijn met het beoogde en geadverteerde doel van de
App zoals ingediend bij de App Store, (b) geen store of storefront maakt voor andere code of
apps, en (c) de ondertekening, sandbox of andere beveiligingsfuncties van het
besturingssysteem niet omzeilt.
Een App die een programmeeromgeving is die bedoeld is om te gebruiken bij het leren
programmeren, mag uitvoerbare code downloaden en uitvoeren, zolang aan de volgende
vereisten wordt voldaan: (i) niet meer dan 80 procent van het weergavegebied of scherm van
de App mag worden overgenomen door uitvoerbare code, tenzij anders is toegestaan in de
Documentatie, (ii) de App moet een redelijk opvallende indicator presenteren aan de gebruiker
binnen de App om aan te geven dat de gebruiker zich in een programmeeromgeving bevindt, (iii)
de App mag geen store of storefront maken voor andere code of Apps, en (iv) de broncode die
door de App wordt geleverd, moet volledig zichtbaar en bewerkbaar zijn door de gebruiker (bijv.
er mogen geen voorgecompileerde bibliotheken of frameworks worden opgenomen in de
gedownloade code).
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3.3.3
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple of zoals toegestaan
onder Paragraaf 3.3.25 (In-App Purchase-API), mag een Applicatie geen aanvullende
functies of functionaliteit bieden, ontgrendelen of inschakelen via andere
distributiemechanismen dan de App Store, Custom App Distribution of TestFlight.
3.3.4
Een App voor iOS, watchOS, iPadOS of tvOS mag alleen gegevens lezen van of
schrijven naar het daarvoor bestemde containergebied van de App op het apparaat, tenzij anders
aangegeven door Apple. Voor Apps voor macOS die bij Apple zijn ingediend voor distributie in de App
Store: (a) alle bestanden die nodig zijn om de App uit te voeren op macOS, moeten zich in de Appbundel bevinden die bij Apple is ingediend en moeten worden geïnstalleerd door de App Store; (b)
alle lokalisaties moeten zich in dezelfde App-bundel bevinden en mogen geen suite of verzameling
onafhankelijke apps binnen een enkele App-bundel bevatten; (c) systeemeigen gebruikersinterfaceelementen of gedragingen van macOS (bijv. het systeemmenu, venstergroottes, kleuren, enz.)
mogen niet worden gewijzigd, aangepast of anderszins worden gewijzigd; (d) U mag geen beheer
van digitale rechten of andere kopieer- of toegangscontrolemechanismen in dergelijke Apps
gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Apple of zoals gespecificeerd in de Documentatie;
en (e) tenzij anders toegestaan in Artikel 3.3.25 (In-App Purchase API), mogen dergelijke Apps
niet functioneren als een distributiemechanisme voor software en mogen ze geen functies of
functionaliteit bevatten die een softwarestore, distributiekanaal of ander mechanisme voor
softwarelevering binnen die Apps maken of mogelijk maken (een audio-app mag bijvoorbeeld geen
audio filter plug-in store binnen de App bevatten).
3.3.5
Een App voor een iOS-product moet ten minste dezelfde kenmerken en
functionaliteit hebben wanneer deze wordt uitgevoerd door een gebruiker in
compatibiliteitsmodus op een iPad (bijv. een iPhone-app die wordt uitgevoerd in een equivalent
venster met een iPhone-formaat op een iPad moet in grote lijnen op dezelfde manier presteren
als bij gebruik op de iPhone; op voorwaarde dat deze verplichting niet van toepassing is op enige
functie of functionaliteit die niet wordt ondersteund door een bepaald hardwareapparaat, zoals
een video-opnamefunctie op een apparaat zonder camera). Verder stemt U ermee in de werking
van Uw App in compatibiliteitsmodus niet te verstoren of te proberen te verstoren.
3.3.6
U mag de multitasking-services alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden, zoals
beschreven in de Documentatie.
Gebruikersinterface, gegevensverzameling, lokale wetten en privacy:
3.3.7
Apps moeten voldoen aan de Human Interface Guidelines (HIG) en andere
Documentatie van Apple. U stemt ermee in de HIG te volgen om een geschikte
gebruikersinterface en functionaliteit voor Uw App te ontwikkelen die compatibel is met het
ontwerp van producten van het Apple-merk (bijv. een watch-App moet een gebruikersinterface
hebben die is ontworpen voor snelle interacties in overeenstemming met ontwerpthema's voor
watchOS in de HIG).
3.3.8
Als Uw App video-, microfoon- of scherm- of cameraopnames vastlegt of maakt,
of deze worden opgeslagen op het apparaat of worden verzonden naar een server (bijv. als een
afbeelding, foto, stem of gesprek wordt vastgelegd of een andere opname) (gezamenlijk '
Opnames'), moet een redelijk opvallende audio-, video- of andere indicator aan de gebruiker
worden getoond als onderdeel van de App om aan te geven dat er een Opname wordt gemaakt.
- Bovendien moet elke vorm van gegevens-, content- of informatieverzameling, verwerking,
onderhoud, uploaden, synchroniseren, opslaan, verzenden, delen, vrijgeven of gebruiken die
wordt uitgevoerd door, door middel van of in verband met Uw App voldoen aan alle toepasselijke
privacywetten en -regelgeving evenals alle gerelateerde Programmavereisten, inclusief maar niet
beperkt tot vereisten op het gebied van kennisgeving of toestemming.
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3.3.9
U en Uw Apps (en elke derde partij met wie U een contract hebt gesloten voor het
aanbieden van advertenties) mogen geen gebruikers- of apparaatgegevens verzamelen zonder
voorafgaande toestemming van de gebruiker, ongeacht of dergelijke gegevens rechtstreeks van
de gebruiker zijn verkregen of door het gebruik van Apple Software, Apple Services of Apple
SDK's, en dan alleen om een service of functie te bieden die direct relevant is voor het gebruik
van de App, of om advertenties te tonen in overeenstemming met Artikel 3.3.12. U mag de
reikwijdte van het gebruik van eerder verzamelde gebruikers- of apparaatgegevens niet
uitbreiden of anderszins wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker te
verkrijgen voor deze uitgebreide of anderszins gewijzigde gegevensverzameling. Verder zal
noch U, noch Uw App een permanente, apparaatgebaseerde identificatie of daarvan afgeleide
gegevens gebruiken om een apparaat uniek te identificeren.
3.3.10
U moet gebruikers duidelijke en volledige informatie verstrekken over het
verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gebruikers- of apparaatgegevens, bijvoorbeeld
een beschrijving van Uw gebruik van gebruikers- en apparaatgegevens in de App-beschrijving
in de App Store. Bovendien moet U passende maatregelen treffen om deze gegevens te
beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang door derden. Als een
gebruiker zijn of haar toestemming weigert te geven of de toestemming uitdrukkelijk intrekt voor
het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van zijn of haar apparaat- of gebruikersgegevens
door U, moet U (en elke derde partij met wie U een contract hebt gesloten om advertenties weer
te geven) onmiddellijk alle vormen van gebruik staken. U moet in Uw App, in de App Store en/of
op Uw website een privacybeleid publiceren waarin U uitlegt hoe U gebruikers- of
apparaatgegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, deelt, bewaart en verwijdert. U stemt
ermee in om Uw gebruikers, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op de hoogte
te stellen in het geval van een datalek waarbij gebruikersgegevens die zijn verzameld via Uw
App zijn gehackt (u kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen om Uw gebruikers op de hoogte
te stellen als hun gebruikersgegevens onbedoeld openbaar zijn gemaakt of misbruikt).
3.3.11
Apps moeten voldoen aan alle toepasselijke strafrechtelijke, civielrechtelijke en
andere wet- en regelgeving, inclusief die in alle rechtsgebieden waarin Uw Apps mogelijk worden
aangeboden of beschikbaar worden gesteld. Daarnaast:
- U en de App moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van
privacy en gegevensverzameling met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar
maken van gebruikers- of apparaatgegevens (bijv. het IP-adres van een gebruiker, de naam van
het apparaat van de gebruiker en alle geïnstalleerde apps geassocieerd met een gebruiker);
- Apps mogen niet worden ontworpen of op de markt worden gebracht met het doel anderen
lastig te vallen, te misbruiken, te spammen, te stalken, te bedreigen of anderszins hun wettelijke
rechten (zoals de rechten op privacy en publiciteit) te schenden;
- Noch U, noch Uw App mag functies uitvoeren of linken naar content, services, informatie
of gegevens of een robot, spider, sitezoekopdracht of andere ophaalapp of apparaat gebruiken
om software en/of services van Apple of zijn licentiegevers te schrapen, te minen, op te halen,
te cachen, te analyseren of te indexeren om dergelijke gegevens te verkrijgen (of proberen
te verkrijgen), met uitzondering van de gegevens die Apple uitdrukkelijk aan U verstrekt of ter
beschikking stelt in verband met dergelijke services. U stemt ermee in dat U dergelijke gegevens
niet voor ongeoorloofde doeleinden zult verzamelen, verspreiden of gebruiken; en
- Als Uw App bedoeld is voor onderzoek naar mensen of als deze de HealthKit API's gebruikt
voor klinische gezondheidsgerelateerde toepassingen waarbij persoonsgegevens betrokken
kunnen zijn (bijv. opslag van gezondheidsdossiers), dan gaat U ermee akkoord deelnemers
te informeren over het beoogde gebruik en het openbaar maken van hun persoonlijk
identificeerbare gegevens als onderdeel van dergelijk onderzoek of klinische
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gezondheidsdoeleinden en om toestemming te verkrijgen van die deelnemers (of hun voogden)
die Uw App gebruiken voor dergelijk onderzoek of klinische gezondheidsdoeleinden. Verder
verbiedt U derden aan wie U geanonimiseerde of gecodeerde gegevens verstrekt, om
deelnemers opnieuw te identificeren (of te proberen deze opnieuw te identificeren) door gebruik
te maken van deze gegevens zonder toestemming van de deelnemer, en U stemt ermee in te
eisen dat dergelijke derden de hiervoor vermelde beperking doorgeven aan alle andere partijen
die dergelijke geanonimiseerde of gecodeerde gegevens ontvangen.
Advertentie-ID en Trackingvoorkeur; Advertentienetwerk-API's:
3.3.12
U en Uw Apps (en elke derde partij met wie U een contract hebt gesloten om
advertenties aan te bieden) mogen de Reclame-ID, en alle informatie die is verkregen door het
gebruik van de Reclame-ID, uitsluitend gebruiken om reclame te maken. Als een gebruiker de
Advertentie-ID opnieuw instelt, stemt U ermee in om de eerdere Advertentie-ID en alle hiervan
afgeleide informatie, niet, direct of indirect, te combineren, correleren, koppelen of anderszins te
associëren met de opnieuw ingestelde Advertentie-ID. Voor Applicaties die zijn gecompileerd
voor een Apple product dat toegang biedt tot de Advertentieondersteunings-API's, stemt U
ermee in om de Trackingvoorkeur van een gebruiker te controleren voordat U advertenties
weergeeft met gebruikmaking van de Advertentie-ID, en stemt U ermee in U te houden aan de
instelling van een gebruiker in de Trackingvoorkeur bij Uw gebruik van de Advertentie-ID en bij
Uw gebruik van andere gebruikers- of apparaatgegevens voor tracking.
Daarnaast kunt U verzoeken de advertentienetwerk-API's te gebruiken om
conversiegebeurtenissen voor applicatie-advertenties bij te houden. Als U toestemming krijgt om
de advertentienetwerk-API's te gebruiken, stemt U ermee in dergelijke API's of enige informatie
die wordt verkregen door het gebruik van de advertentienetwerk-API's niet te gebruiken voor
enig ander doel dan het verifiëren van advertentie-validatiegegevens als onderdeel van een
conversiegebeurtenis voor een advertentie. U stemt ermee in om informatie die wordt verstrekt
als onderdeel van de advertentievalidatie door het gebruik van de advertentienetwerk-API's niet,
direct of indirect, te combineren, correleren, koppelen of anderszins te associëren met andere
informatie die U mogelijk over een gebruiker hebt. Apple behoudt zich het recht voor om naar
eigen goeddunken verzoeken voor het gebruik van de advertentienetwerk-API's te weigeren.
Locatie en Kaarten; toestemming van de gebruiker:
3.3.13
Applicaties die locatiegebaseerde API's gebruiken (bijv. Core Location, MapKit-API,
Apple Kaarten-server-API) of die anderszins locatiegebaseerde services bieden, zijn mogelijk
niet ontworpen of op de markt gebracht voor automatische of autonome controle van
voertuiggedrag, of voor doeleinden van noodhulp of levensreddende toepassingen.
3.3.14
Apps die op locatie gebaseerde services of functionaliteit aanbieden, of die
anderszins de locatie van een gebruiker verkrijgen door het gebruik van de Apple Software of
Apple Services, moeten een individu op de hoogte stellen en toestemming vragen voordat zijn
of haar locatiegegevens worden verzameld, verzonden of anderszins gebruikt door de App en
dergelijke gegevens mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de gebruiker en zoals
hierin is toegestaan. Als U bijvoorbeeld de locatieoptie 'Altijd' in Uw App gebruikt voor het
continu verzamelen en gebruiken van de locatiegegevens van een gebruiker, moet U een
duidelijk gedefinieerde rechtvaardiging en gebruikersvoordeel verstrekken dat aan de gebruiker
wordt gepresenteerd op het moment dat deze toestemming moet geven.
3.3.15
Als U ervoor kiest om Uw eigen op locatie gebaseerde service, gegevens en/of
informatie aan te bieden in combinatie met de kaarten van Apple die worden geleverd via de
Apple Kaarten-service (bijv. door een door U gemaakte kaart of route bovenop een Apple-kaart
weer te geven), bent U als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Uw service, gegevens
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en/of informatie correct is uitgelijnd met alle gebruikte kaarten van Apple. Voor Apps die op
locatie gebaseerde API's gebruiken voor realtime navigatie (inclusief, maar niet beperkt tot, turnby-turn-routebegeleiding en andere routing die wordt ondersteund door het gebruik van een
sensor), moet U een licentieovereenkomst voor eindgebruikers hebben met de volgende
kennisgeving: UW GEBRUIK VAN DEZE REALTIME ROUTEBEGELEIDINGSAPP IS OP EIGEN
RISICO. LOCATIEGEGEVENS ZIJN MOGELIJK NIET NAUWKEURIG.
3.3.16
Apps mogen door de Apple geïmplementeerde systeemwaarschuwingen,
waarschuwingen, weergavepanelen, toestemmingspanelen en dergelijke niet uitschakelen, negeren
of anderszins verstoren, inclusief maar niet beperkt tot die welke bedoeld zijn om de gebruiker te
informeren dat de locatiegegevens van de gebruiker, de gegevens van het adresboek, de agenda,
foto's, audiogegevens en/of herinneringen worden verzameld, verzonden, onderhouden, verwerkt
of gebruikt, of die bedoeld zijn om toestemming voor dergelijk gebruik te verkrijgen. Verder, als U
de mogelijkheid hebt om een beschrijving toe te voegen aan dergelijke meldingen, waarschuwingen
en weergavepanelen (bijv. informatie in de doeltekst voor de Camera API's), moet een dergelijke
beschrijving accuraat zijn en de reikwijdte van het gebruik niet verkeerd voorstellen. Als toestemming
wordt geweigerd of ingetrokken, mogen Apps dergelijke gegevens niet verzamelen, verzenden,
onderhouden, verwerken of gebruiken of andere acties uitvoeren waarvoor de toestemming van
de gebruiker is geweigerd of ingetrokken.
3.3.17
Als Uw Applicatie (of Uw website of webapplicatie, indien van toepassing) de
MapKit-API, Apple Kaarten-server-API of MapKit JS gebruikt of opent vanaf een apparaat met
iOS-versie 6 of hoger, zal Uw Applicatie (of Uw website of webapp, indien van toepassing)
toegang krijgen tot en gebruikmaken van de Apple Kaarten-service. Elk gebruik van de MapKitAPI, Apple Kaarten-server-API, MapKit JS en Apple Kaarten-service moet in overeenstemming
zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage
6 (Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de Apple Kaarten-service).
Inhoud en materialen:
3.3.18
Alle masteropnames en muzikale composities die in Uw App zijn opgenomen,
moeten volledig het eigendom zijn van U of aan U in licentie zijn gegeven op een volledig
betaalde basis en op een manier waarbij Apple geen vergoedingen, royalty's en/of andere
bedragen hoeft te betalen aan U of een derde partij. Als Uw App bovendien buiten de Verenigde
Staten wordt verspreid, mogen masteropnamen en muziekcomposities in Uw App (a) niet
onderdeel uitmaken van het repertoire van een organisatie voor het verzamelen of licentiëren van
communicatierechten op mechanische of uitgevoerde muziek, nu of in de toekomst en (b) indien
gelicentieerd, moet elke toepasselijke auteursrechteigenaar deze rechten exclusief aan U in
licentie hebben gegeven voor gebruik in Uw App.
3.3.19
Als Uw App andere content bevat of zal bevatten, moet U ofwel eigenaar zijn van
al deze content of toestemming hebben van de eigenaar van de content om deze in Uw App
te gebruiken.
3.3.20
Apps kunnen worden afgewezen als ze content of materiaal van welke aard dan
ook bevatten (tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, enz.) die naar het
redelijke oordeel van Apple als verwerpelijk of ongepast kunnen worden gezien, bijvoorbeeld
materiaal dat als obsceen, pornografisch of lasterlijk kan worden beschouwd.
3.3.21
Apps mogen geen malware, kwaadaardige of schadelijke code, programma of
andere interne componenten bevatten (bijv. computervirussen, Trojaanse paarden,
'achterdeurtjes') die de Apple Software, Services of producten van het merk Apple of andere
software, firmware, hardware, gegevens, systemen, services of netwerken kunnen beschadigen,
vernietigen of nadelig kunnen beïnvloeden.
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3.3.22
Als Uw App FOSS bevat, stemt U ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke
licentievoorwaarden van FOSS. U stemt er ook mee in geen FOSS te gebruiken bij de
ontwikkeling van Uw App op een manier die ertoe zou leiden dat de niet-FOSS-delen van de
Apple Software onderhevig zouden zijn aan licentievoorwaarden of verplichtingen van FOSS.
3.3.23
Uw Applicatie mag een promotionele sweepstake- of wedstrijdfunctionaliteit
bevatten, op voorwaarde dat U de enige sponsor van de actie bent en dat U en Uw Applicatie
voldoen aan alle toepasselijke wetten en voldoen aan alle toepasselijke registratievereisten in het
land, het gebied of de regio waar U Uw Applicatie beschikbaar stelt en de promotie is geopend. U
stemt ermee in dat U als enige verantwoordelijk bent voor de promotie en alle prijzen, en U stemt
er tevens mee in om in bindende officiële regels voor elke promotie duidelijk te vermelden dat
Apple geen sponsor is van of verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de promotie.
3.3.24
Uw Applicatie kan een directe link bevatten naar een pagina op Uw website waar U
een eindgebruiker de mogelijkheid biedt om een liefdadigheidsbijdrage te doen, op voorwaarde
dat U voldoet aan alle toepasselijke wetten (waaronder mogelijk het verstrekken van een
ontvangstbewijs) en dat U voldoet aan alle toepasselijke regelgevings- of registratievereisten in
het land, het gebied of de regio waar U het doen van de liefdadigheidsbijdrage mogelijk maakt.
U gaat er ook mee akkoord duidelijk te vermelden dat Apple niet de organisator van de
inzamelingsactie is.
API voor aankopen binnen app:
3.3.25
Elk gebruik van de In-App Purchase API en gerelateerde services moet in
overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de
Programmavereisten) en Bijlage 2 (Aanvullende voorwaarden voor gebruik van de In-App
Purchase API).
Netwerkextensie-framework:
3.3.26
Uw App mag geen toegang krijgen tot het Network Extension Framework, tenzij
Uw App primair is ontworpen om netwerkmogelijkheden te bieden, en U van Apple een dergelijk
toegangsrecht hebt ontvangen. U gaat akkoord met het volgende als U een dergelijk recht
hebt ontvangen:
- U stemt ermee in om duidelijk aan eindgebruikers bekend te maken hoe U en Uw App hun
netwerkinformatie zullen gebruiken en, indien van toepassing, hun netwerkgegevens zullen
filteren, en U stemt ermee in om dergelijke gegevens en informatie alleen te gebruiken zoals
uitdrukkelijk is toegestaan door de eindgebruiker en zoals in deze Overeenkomst uitdrukkelijk
is toegestaan;
- U stemt ermee in om netwerkinformatie of gegevens van een eindgebruiker op een veilige
en gepaste manier op te slaan en te verzenden;
- U stemt ermee in de netwerkgegevens of informatie van een eindgebruiker niet om te leiden via
geheime, ongepaste of misleidende processen (bijvoorbeeld door deze via een website te filteren
om advertentie-inkomsten te verkrijgen of door een website te vervalsen);
- U stemt ermee in om geen netwerkgegevens of informatie van eindgebruikers te gebruiken
om de instellingen van eindgebruikers te omzeilen of te negeren. U mag bijvoorbeeld het wifinetwerkgebruik van een eindgebruiker niet volgen om zijn of haar locatie te bepalen als hij of
zij locatiediensten voor Uw App heeft uitgeschakeld; en
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- Ongeacht of er iets anders is bepaald in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw App het Network
Extension Framework of gegevens of informatie die zijn verkregen via het Network Extension
Framework, niet gebruiken voor enig ander doel dan het bieden van netwerkmogelijkheden
in verband met Uw App (bijv. niet om het internetverkeer van een eindgebruiker te gebruiken
om reclame weer te geven of om anderszins gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden
op te bouwen).
Apple behoudt zich het recht voor om U het recht om het Netwerkextensie-framework naar eigen
goeddunken te gebruiken te weigeren en om dit recht op elk moment in te trekken. Bovendien,
als U de Access WiFi Information API's wilt gebruiken (die het wifi-netwerk doorgeven waarmee
een apparaat is verbonden), dan moet U bij Apple een recht op dergelijk gebruik aanvragen,
en niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9, mag U dergelijke API's alleen
gebruiken voor het leveren van een dienst of functie die direct relevant is voor de App (bijv. niet
voor het aanbieden van reclame).
MFi-accessoires:
3.3.27
Uw App kan een interface vormen, communiceren of anderszins samenwerken met
een MFi-accessoire (zoals hierboven gedefinieerd) of deze besturen via draadloze verbindingen
of via de Lightning- of 30-pins-connectoren van Apple, maar alleen als (i) een dergelijk MFiaccessoire is gelicentieerd onder het MFi-programma op het moment dat U Uw App voor het
eerst indient, (ii) de MFi-licentiehouder Uw aanvraag heeft toegevoegd aan een lijst van
degenen die zijn goedgekeurd voor interoperabiliteit met hun MFi-accessoire, en (iii) de MFilicentiehouder goedkeuring heeft ontvangen van het MFi-programma voor die toevoeging.
Naleving van de regelgeving:
3.3.28
U moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten, inclusief volledige
naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en beleidslijnen met betrekking tot de
productie, marketing, verkoop en distributie van Uw Applicatie in de Verenigde Staten, en in het
bijzonder de vereisten van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) evenals andere
Amerikaanse regelgevende instanties zoals FAA, HHS, FTC en FCC, en de wetten, voorschriften
en beleidslijnen van andere toepasselijke regelgevende instanties in alle landen, gebieden of
regio's waar U Uw Applicatie gebruikt of beschikbaar stelt, bijv. MHRA, CFDA. U stemt er echter
mee in dat U geen wettelijke marketingtoestemmingen zult vragen of besluiten zult nemen die
ertoe kunnen leiden dat producten van Apple als gereguleerd worden beschouwd of die
verplichtingen of beperkingen voor Apple kunnen opleggen. Door Uw Applicatie bij Apple in te
dienen voor selectie voor distributie, verklaart en garandeert U dat U alle toepasselijke wetten,
voorschriften en beleidslijnen volledig naleeft, inclusief maar niet beperkt tot alle wetten,
voorschriften en beleidslijnen van de FDA, met betrekking tot de productie, marketing, verkoop
en distributie van Uw Applicatie in de Verenigde Staten, evenals in andere landen, gebieden
of regio's waar U van plan bent Uw Applicatie beschikbaar te stellen. U verklaart en garandeert
ook dat U Uw App alleen op de markt zult brengen voor het toegestane of goedgekeurde
beoogde gebruik/indicatie voor gebruik, en alleen in strikte naleving van de toepasselijke
wettelijke vereisten. Op verzoek van Apple stemt U ermee in om die goedkeuringsdocumentatie
onmiddellijk te verstrekken ter ondersteuning van de marketing van Uw App. Op verzoek van de
FDA of een andere overheidsinstantie die Uw App moet beoordelen of testen als onderdeel van
het regelgevende beoordelingsproces, kunt U Uw App voor beoordelingsdoeleinden aan een
dergelijke entiteit verstrekken. U stemt ermee in om Apple onmiddellijk op de hoogte te stellen in
overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in Artikel 14.5 van eventuele klachten
of dreigende klachten over Uw Applicatie in verband met dergelijke regelgevende vereisten,
in welk geval Apple Uw Applicatie uit de distributie kan verwijderen.
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Mobiele telefoonnetwerk:
3.3.29
Als een App toegang tot het mobiele netwerk vereist of heeft, dan moet die App
bovendien:
- Voldoen aan de best practices van Apple en andere richtlijnen over hoe Apps toegang kunnen
krijgen tot en gebruik kunnen maken van het mobiele netwerk; en
- Mag naar het redelijke oordeel van Apple niet de netwerkcapaciteit of bandbreedte
buitensporig gebruiken of onnodig belasten.
3.3.30
Sommige mobiele netwerkaanbieders kunnen het gebruik van VoIP-functionaliteit
(Voice over Internet Protocol) via hun netwerk verbieden of beperken, zoals het gebruik van
VoIP-telefonie via een mobiel netwerk, en kunnen mogelijk ook extra kosten of andere kosten in
rekening brengen in verband met VoIP. U stemt ermee in om eindgebruikers voorafgaand aan de
aankoop te adviseren de voorwaarden van de overeenkomst met hun operator te controleren,
bijvoorbeeld door een kennisgeving te plaatsen in de marketingtekst die U bij Uw App in de App
Store verstrekt. Als Uw App eindgebruikers toestaat om sms-berichten te verzenden of mobiele
telefoongesprekken te voeren, moet U de eindgebruiker voorafgaand aan het gebruik van
dergelijke functionaliteit informeren dat standaardtarieven voor sms-berichten of andere
kosten van de provider van toepassing kunnen zijn op dergelijk gebruik.
Apple Push Notification-service en Lokale meldingen:
3.3.31
Elk gebruik van pushberichten via de Apple Push Notification Service of lokale
meldingen moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief
de Programmavereisten) en Bijlage 1 (Aanvullende voorwaarden voor Apple Push Notification
Service en lokale meldingen).
Game Center:
3.3.32
Elk gebruik van Game Center moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden
van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 3 (Aanvullende
voorwaarden voor Game Center).
iCloud:
3.3.33
Elk gebruik van de iCloud Storage API's en CloudKit API's, alsmede Uw gebruik van
de iCloud-service onder deze Overeenkomst, moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden
van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 4 (Aanvullende
voorwaarden voor het gebruik van iCloud).
Wallet:
3.3.34
Uw ontwikkeling van Passen en het gebruik van de Pastype-ID en Wallet onder deze
Overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst
(inclusief de Programmavereisten) en bijlage 5 (Aanvullende voorwaarden voor Passen).
Aanvullende services of pre-release-software voor eindgebruikers:
3.3.35
Van tijd tot tijd kan Apple U toegang verlenen tot aanvullende Services of
bètaversies van Apple Software die U kunt gebruiken in verband met Uw Apps, of als
eindgebruiker voor evaluatiedoeleinden. Sommige hiervan zijn mogelijk onderworpen aan
afzonderlijke algemene voorwaarden naast deze Overeenkomst, in welk geval Uw gebruik ook
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onderhevig is aan die algemene voorwaarden. Dergelijke Services of Software zijn mogelijk niet
in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar, en Apple beweert niet dat ze geschikt of
beschikbaar zullen zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover U ervoor kiest om
toegang te krijgen tot dergelijke Services of Software, doet U dit op eigen initiatief en bent U
verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot
de toepasselijke lokale wetten. Voor zover dergelijke Software de FaceTime- of Berichten-functie
van Apple bevat, erkent U en gaat U ermee akkoord dat wanneer U die functies gebruikt, de
telefoonnummers en apparaat-ID's die zijn gekoppeld aan Uw Geautoriseerde testunits, evenals
e-mailadressen en/of Apple ID-gegevens die U verstrekt, door Apple kunnen worden gebruikt en
onderhouden om dergelijke software en functies te leveren en te verbeteren. Bepaalde services
die voor U toegankelijk zijn gemaakt via de Apple-software, kunnen worden geleverd door
derden. U erkent dat Apple geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid heeft jegens
U of enige andere persoon (inclusief eindgebruikers) voor services van derden of voor Appleservices. Apple en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment
de toegang tot Services te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. Apple
is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van of onbruikbaar maken van de toegang
tot dergelijke Services. Verder stemt U ermee in om bij een commerciële release van dergelijke
software of services, of eerder op verzoek van Apple, te stoppen met al het gebruik van de prerelease Apple-software of -services die aan U als eindgebruiker zijn geleverd voor
evaluatiedoeleinden onder deze Overeenkomst.
3.3.36
Als Uw App toegang heeft tot de Google Safe Browsing-service via de Apple
Software, is deze toegang onderworpen aan de servicevoorwaarden van Google, uiteengezet op:
https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Als U dergelijke servicevoorwaarden niet
accepteert, mag U de Google Safe Browsing-service niet in Uw App gebruiken en erkent U en
gaat U ermee akkoord dat het gebruik van deze services Uw acceptatie van de
servicevoorwaarden inhoudt.
3.3.37
Als Uw App toegang heeft tot gegevens uit het Adresboek van een eindgebruiker
via de Adresboek-API, moet U de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en toestemming
krijgen voordat zijn of haar Adresboekgegevens worden geopend of gebruikt door Uw App.
Verder mag Uw App geen geautomatiseerd mechanisme bevatten dat alleen de Facebookgegevensgedeelten van het adresboek van de eindgebruiker in zijn geheel naar een locatie
buiten het apparaat van de eindgebruiker verzendt. Voor alle duidelijkheid: hierdoor wordt een
geautomatiseerde overdracht van het volledige adresboek van de gebruiker als geheel niet
verboden, zolang aan de vereisten voor kennisgeving en toestemming van de gebruiker is
voldaan; en hierdoor wordt niet verboden dat gebruikers een deel van hun adresboekgegevens
handmatig kunnen overdragen (bijv. door knippen en plakken) of dat ze individueel bepaalde
gegevensitems selecteren die moeten worden overgedragen.
Als er tijd over is:
3.3.38
Apps die extensies in de App-bundel bevatten, moeten enige functionaliteit bieden
die verder gaat dan alleen de extensies (bijv. helpschermen, aanvullende instellingen), tenzij
de App een WatchKit-extensie bevat. Daarnaast:
- Extensies (met uitzondering van WatchKit-extensies) mogen geen advertenties,
productpromotie, direct marketing of in-app-aankoopaanbiedingen bevatten in hun
extensieweergave;
- Extensies mogen niet het volledige scherm van een iOS-product of Apple TV blokkeren of een
gebruiker hinderen bij het gebruik van een app van een andere ontwikkelaar of van een door
Apple geleverde functionaliteit of service door dit op een niet openbaar gemaakte of
onverwachte manier om te leiden, te belemmeren of te verstoren;
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- Extensies mogen alleen functioneren in door Apple aangewezen gebieden van iOS, watchOS,
iPadOS of tvOS, zoals uiteengezet in de Documentatie;
- Extensies die toetsenbordfunctionaliteit bieden, moeten onafhankelijk van toegang tot een
netwerk kunnen functioneren en moeten Unicode-tekens bevatten (en niet alleen afbeeldingen);
- Elke toetsaanslagregistratie die door een dergelijke extensie wordt uitgevoerd, moet duidelijk
aan de eindgebruiker worden bekendgemaakt voordat dergelijke gegevens vanaf een iOSproduct worden verzonden, en niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9,
mogen dergelijke gegevens alleen worden gebruikt voor het leveren of verbeteren van de
toetsenbordfunctionaliteit van Uw App (bijv. niet voor het aanbieden van advertenties);
- Elk berichtfilter dat door een extensie wordt uitgevoerd, moet duidelijk aan de eindgebruiker
worden bekendgemaakt, en niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9
mogen sms- of mms-gegevens (ongeacht of deze toegankelijk zijn via een extensie voor het
filteren van berichten of door iOS zijn verzonden naar de overeenkomstige server van een
berichtextensie) alleen worden gebruikt om de berichtervaring van de gebruiker te verzorgen of
te verbeteren door ongewenste e-mails of berichten van onbekende bronnen te verminderen, en
mogen deze niet worden gebruikt voor het weergeven van advertenties of voor enig ander doel.
Verder mogen sms- of mms-gegevens van een gebruiker waartoe toegang wordt verkregen
binnen de extensie op geen enkele manier worden geëxporteerd vanuit het aangewezen
containergebied van de extensie; en
- Uw App mag de installatie van extensies niet automatiseren of anderszins ervoor zorgen
dat extensies worden geïnstalleerd zonder medeweten van de gebruiker, en U moet het doel
en de functionaliteit van de extensie nauwkeurig specificeren voor de gebruiker.
HealthKit-API's en Motion & Fitness-API's:
3.3.39
Uw App mag geen toegang verkrijgen tot de HealthKit-API's of Motion & FitnessAPI's, tenzij het gebruik van dergelijke API's voor gezondheids-, bewegings- en/of
fitnessdoeleinden is en dit gebruik duidelijk uit Uw marketingtekst en gebruikersinterface blijkt.
Daarnaast:
- Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw App de
HealthKit API's of de Motion & Fitness API's, of enige informatie die is verkregen via de HealthKit
API's of de Motion & Fitness API's, niet gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van
gezondheids-, bewegings- en/of fitnessdiensten die verband houden met Uw App (bijv. niet
voor het weergeven van advertenties);
- U mag de HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, of informatie die is verkregen via de
HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, niet gebruiken om de gezondheids-, bewegingsen/of fitness-informatie van een eindgebruiker openbaar te maken of te verstrekken aan een
derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eindgebruiker, en dan alleen
om de derde partij in staat te stellen gezondheids-, bewegings- en/of fitness-services te
verlenen zoals hierin is toegestaan. U mag bijvoorbeeld de gezondheidsinformatie van een
eindgebruiker die is verzameld via de HealthKit API's of Motion & Fitness API's niet delen of
verkopen aan advertentieplatforms, gegevensmakelaars of informatiewederverkopers. Voor alle
duidelijkheid: U kunt eindgebruikers toestemming geven om hun gegevens met derden te delen
voor medische onderzoeksdoeleinden; en
- U stemt ermee in om aan eindgebruikers duidelijk te maken hoe U en Uw App hun
gezondheids-, bewegings- en/of fitnessinformatie zullen gebruiken en deze alleen te gebruiken
zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de eindgebruiker en in deze Overeenkomst.
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Configuratieprofielen:
3.3.40
Configuratieprofielen kunnen niet aan consumenten worden geleverd
anders dan voor de configuratie van wifi-, APN- of VPN-instellingen, of zoals anderszins
uitdrukkelijk is toegestaan door Apple in de op dat moment geldende naslaginformatie over
Configuratieprofielen. U moet op een app-scherm of ander kennisgevingsmechanisme duidelijk
aangeven welke gebruikersgegevens zullen worden verzameld en hoe deze zullen worden
gebruikt voordat een gebruiker actie onderneemt om een Configuratieprofiel te gebruiken. U mag
gebruikersgegevens die zijn verkregen via een Configuratieprofiel niet delen of verkopen aan
advertentieplatforms, datamakelaars of informatiewederverkopers. Bovendien mag U het
toestemmingspaneel voor een Configuratieprofiel of andere mechanismen van een
Configuratieprofiel niet negeren.
HomeKit-API's:
3.3.41
Uw App mag geen toegang krijgen tot de HomeKit API's, tenzij deze primair is
ontworpen om woningconfiguratie- of domotica-services aan te bieden (bijv. een licht aandoen,
een garagedeur openen) voor Gelicentieerde HomeKit-accessoires en dit gebruik duidelijk is
vermeld in Uw marketingtekst en gebruikersinterface. U stemt ermee in om de HomeKit API's niet
te gebruiken voor enig ander doel dan voor interactie, communicatie, samenwerking met of
besturing van een Gelicentieerde HomeKit-accessoire of voor het gebruik van de HomeKitdatabase, en dan alleen voor woningconfiguratie- of domotica-doeleinden die verband houden
met Uw App. Daarnaast:
- Uw App mag informatie die is verkregen uit de HomeKit API's en/of de HomeKit-database
alleen gebruiken op een compatibel product van het Apple-merk en mag dergelijke informatie
niet exporteren, op afstand openen of overdragen vanuit het betreffende product (er mag
bijvoorbeeld geen vergrendelingswachtwoord worden verzonden vanuit het apparaat van een
eindgebruiker om te worden opgeslagen in een externe, niet-Apple-database), tenzij uitdrukkelijk
anders is toegestaan door Apple in de Documentatie; en
- Niettegenstaande andere bepalingen in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw App de HomeKit API's
of informatie die is verkregen via de HomeKit API's of via de HomeKit-database, niet gebruiken
voor enig ander doel dan het leveren of verbeteren van woningconfiguratie- of domoticadiensten die verband houden met Uw App (bijv. niet voor het maken van reclame).
Apple Pay API's:
3.3.42
Uw App mag de Apple Pay API's uitsluitend gebruiken om betalingstransacties
mogelijk te maken die door of via Uw App worden gedaan, en alleen voor de aankoop van
goederen en diensten die buiten een iOS-product of Apple Watch worden gebruikt, tenzij anders
schriftelijk toegestaan door Apple. Voor alle duidelijkheid, niets in deze Paragraaf 3.3.42
vervangt de regels of vereisten voor het gebruik van de In-App Purchase API, inclusief maar niet
beperkt tot Paragraaf 3.3.3 en verdere richtlijnen. Daarnaast:
- U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple geen partij is bij betalingstransacties die worden
gefaciliteerd door het gebruik van de Apple Pay API's en dat Apple niet verantwoordelijk is voor
dergelijke transacties, inclusief maar niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van betaalkaarten van
eindgebruikers of betalingsfraude. Dergelijke betalingstransacties vinden plaats tussen U en Uw
bank, acquirer, kaartnetwerken of andere partijen die U gebruikt voor transactieverwerking, en U bent
verantwoordelijk voor het naleven van alle overeenkomsten die U met dergelijke derde partijen heeft.
In sommige gevallen kunnen dergelijke overeenkomsten voorwaarden bevatten waarin bepaalde
rechten, plichten of beperkingen worden gespecificeerd die U accepteert en aanneemt in verband
met Uw beslissing om de functionaliteit van de Apple Pay API's te gebruiken;
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- U gaat akkoord met het op een veilige manier opslaan van alle privésleutels die aan U zijn
verstrekt als onderdeel van Uw gebruik van de Apple Pay API's (bijvoorbeeld versleuteld op een
server) en in overeenstemming met de Documentatie. U stemt ermee in geen betalingsinformatie
van eindgebruikers op een niet-versleutelde manier op te slaan op een iOS-product. Voor alle
duidelijkheid: U mag dergelijke betalingsinformatie van eindgebruikers op een iOS-product niet
ontsleutelen;

- U stemt ermee in de Apple Pay API's niet aan te roepen of anderszins te proberen informatie te
verkrijgen via de Apple Pay API's voor doeleinden die geen verband houden met het faciliteren
van betalingstransacties van eindgebruikers; en

- Als U Apple API's in Uw App gebruikt, stemt U ermee in om commercieel redelijke inspanningen
te leveren om Apple Cash als betalingsoptie op te nemen voor Uw gebruik van de Apple Pay
API's in overeenstemming met de Documentatie en op voorwaarde dat Apple Pay Cash
beschikbaar is in het rechtsgebied waarin de App wordt verspreid.
3.3.43
Als onderdeel van het faciliteren van een betalingstransactie van eindgebruikers via
de Apple Pay-API's, kan Apple U (ongeacht of U optreedt als de verkoper, een Tussenpartij
of de webpagina van de verkoper weergeeft die een Apple Pay-betalingstransactie voor
eindgebruikers mogelijk maakt) voorzien van een Apple Pay Payload. Als U een Apple
Pay Payload ontvangt, gaat U akkoord met het volgende:
- Als U optreedt als de Verkoper, mag U de Apple Pay Payload gebruiken om de
betalingstransactie van de eindgebruiker te verwerken en voor elk ander gebruik dat U aan de
eindgebruiker bekendmaakt, en alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
- Als U optreedt als tussenpartij, dan:
(a) Mag U de Apple Pay Payload alleen gebruiken om de betalingstransactie tussen de verkoper
en de eindgebruiker te vergemakkelijken en voor Uw eigen orderbeheerdoelen (bijv.
klantenservice) als onderdeel van een dergelijke transactie;
(b) Stemt U ermee in dat U de Apple Pay Payload-gegevens niet langer zult bewaren dan nodig
is om de betalingstransactie en orderbeheerdoelen te vervullen waarvoor ze zijn verzameld;
(c) Stemt U ermee in om gegevens die zijn verkregen via de Apple Pay API's, inclusief maar niet
beperkt tot de Apple Pay Payload, niet te combineren met andere gegevens die U mogelijk hebt
over een dergelijke eindgebruiker (behalve voor zover dit in beperkte mate nodig is voor
orderbeheerdoelen). Voor alle duidelijkheid: een tussenpartij mag gegevens die zijn verkregen via
de Apple Pay API's niet gebruiken voor reclame- of marketingdoeleinden, voor het ontwikkelen of
verbeteren van een gebruikersprofiel, of om zich anderszins op eindgebruikers te richten;
(d) Stemt U ermee in om aan eindgebruikers bekend te maken dat U een tussenpartij bent bij
de transactie en om de identiteit van de verkoper voor een bepaalde transactie te verstrekken
op het Apple Pay-betalingsblad (naast het opnemen van Uw naam als tussenpersoon); en
(e) Als U een verkoper gebruikt, bent U ervoor verantwoordelijk dat de door U geselecteerde
verkoper de door U verstrekte Apple Pay Payload alleen gebruikt voor de verwerking van de
betalingstransactie van de eindgebruiker en voor andere doeleinden die hij aan de eindgebruiker
heeft bekendgemaakt en alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U stemt
ermee in een bindende schriftelijke overeenkomst te sluiten met een dergelijke verkoper met
voorwaarden die ten minste even beperkend en beschermend zijn voor Apple als de in deze
overeenkomst uiteengezette voorwaarden. Alle acties die door een dergelijke verkoper worden
ondernomen in verband met die Apple Pay Payload of de betalingstransactie, worden geacht
door U te zijn ondernomen, en U bent (naast die verkoper) jegens Apple verantwoordelijk voor
alle acties (of inactiviteit). Wanneer een Verkoper handelt of nalaat te handelen op een wijze die
een schending van deze Overeenkomst zou vormen of anderszins schade zou toebrengen,
behoudt Apple zich het recht voor om van U te eisen dat U deze Verkoper niet langer gebruikt; en
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- Als U de webpagina van de Verkoper weergeeft die een Apple Pay-betalingstransactie voor
eindgebruikers mogelijk maakt, maar niet optreedt als Tussenpartij of Verkoper (d.w.z. U host
een afrekenopdracht van een Verkoper via WKWebView), dan:
(a) Stemt U ermee in om om welke reden dan ook geen toegang te krijgen tot de
Apple Pay Payload; en
(b) Stemt U ermee in om informatie die is afgeleid van of betrekking heeft op de Apple Paybetalingstransactie niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het weergeven van de
webpagina van de Verkoper.
SiriKit:
3.3.44
Uw App kan worden geregistreerd als een bestemming om de door Apple
gedefinieerde SiriKit-domeinen te gebruiken, maar alleen als Uw App is ontworpen om relevante
antwoorden aan een gebruiker te geven, of anderszins verzoeken of bedoelingen van de
gebruiker uit te voeren in verband met het toepasselijke SiriKit-domein (bijv. carpooling) die
worden ondersteund door Uw App en als dit gebruik duidelijk is vermeld in Uw marketingtekst en
gebruikersinterface. Bovendien kan Uw App door acties een bijdrage leveren aan SiriKit, maar
alleen als dergelijke acties verband houden met gebruikersgedrag of activiteit binnen Uw App en
waardoor U een relevant antwoord aan de gebruiker kunt geven. U stemt ermee in om via SiriKit
geen valse informatie te verstrekken over deze gebruikersactiviteiten of dit gedrag of anderszins
de voorspellingen van SiriKit te verstoren (SiriKit-donaties moeten bijvoorbeeld gebaseerd zijn
op feitelijk gebruikersgedrag).
3.3.45
Uw App mag informatie die is verkregen via SiriKit alleen gebruiken op ondersteunde
Apple-producten en mag dergelijke informatie niet exporteren, op afstand openen of overdragen
vanaf een apparaat, behalve voor zover dit nodig is om relevante reacties aan een gebruiker te
geven of deze te verbeteren of om een verzoek van een gebruiker uit te voeren of in verband met
Uw App. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Paragraaf 3.3.9, mogen U en Uw App
SiriKit of informatie die via SiriKit is verkregen, niet gebruiken voor enig ander doel dan het
verstrekken van relevante reacties aan een gebruiker of het anderszins uitvoeren van verzoeken
of de bedoelingen van een gebruiker in verband met een SiriKit-domein, de bedoeling of actie die
wordt ondersteund door Uw App en/of om het reactievermogen van Uw App op verzoeken van
gebruikers te verbeteren (bijv. niet voor het aanbieden van advertenties).
3.3.46
Als Uw App SiriKit gebruikt om audiogegevens door Apple te laten verwerken, stemt
U ermee in om duidelijk aan eindgebruikers bekend te maken dat U en Uw App hun opgenomen
audiogegevens naar Apple zullen sturen voor spraakherkenning, verwerking en/of
transcriptiedoeleinden, en dat dergelijke audiogegevens kunnen worden gebruikt om Appleproducten en -diensten te verbeteren en te leveren. U stemt er verder mee in deze
audiogegevens en herkende tekst die door SiriKit kan worden geretourneerd, alleen te gebruiken
als de eindgebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd en zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan.
API voor eenmalige aanmelding:
3.3.47
U mag de Single Sign-On API niet openen of gebruiken, tenzij U een Multi-channel
Video Programming Distributor (MVPD) bent of tenzij Uw App primair is ontworpen om
geauthenticeerde videoprogrammering te bieden via een op abonnementen gebaseerde MVPDservice, en U van Apple het recht hebt ontvangen om de Single Sign-On API te gebruiken. Als U
een dergelijk recht hebt ontvangen, mag U de Single Sign-On API uitsluitend gebruiken om het
recht van een gebruiker op toegang tot Uw MVPD-content voor weergave op een Apple-product
te authenticeren, in overeenstemming met de specificatie voor eenmalige aanmelding. Elk
gebruik moet in overeenstemming zijn met de Documentatie voor de specificatie voor eenmalige
aanmelding. U erkent dat Apple zich het recht voorbehoudt om U een dergelijk recht niet te
verlenen en om dit recht op elk moment naar eigen goeddunken in te trekken.
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Als U de Single Sign-On API gebruikt, bent U verantwoordelijk voor het verstrekken van de
inlogpagina waar gebruikers via de Single Sign-On API op inloggen om hun recht op toegang tot Uw
MVPD-content te authenticeren. U stemt ermee in dat op een dergelijke inlogpagina geen
advertenties worden weergegeven en dat de content en het uiterlijk van een dergelijke pagina
onderhevig zijn aan de voorafgaande beoordeling en goedkeuring door Apple. Als U de Single SignOn API gebruikt en Apple een bijgewerkte versie van deze API en/of de specificatie voor eenmalige
aanmelding biedt, stemt U ermee in om Uw implementatie binnen 3 maanden na ontvangst van de
update van Apple bij te werken zodat deze voldoet aan de nieuwere versie en specificatie.

U geeft Apple toestemming om de handelsmerken die door U zijn verstrekt voor gebruik in verband
met de functie Eenmalige aanmelding, te gebruiken, te reproduceren en weer te geven, inclusief
gebruik in de gebruikersinterfaceschermen in Apple-producten waar de gebruiker de provider
selecteert en authenticeert via Eenmalige aanmelding, en/of om de gebruiker te voorzien van een lijst
met apps die voor een deze gebruiker toegankelijk zijn via Eenmalige aanmelding. U verleent Apple
ook het recht om schermafbeeldingen en afbeeldingen van een dergelijke gebruikersinterface te
gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in instructiemateriaal, trainingsmateriaal,
marketingmateriaal en advertenties op welk medium dan ook. Gegevens die via de Single Sign-On
API worden verstrekt, worden hieronder beschouwd als informatie over Gelicentieerde apps, maar
zijn onderhevig aan de gebruiksbeperkingen die in dit Artikel worden uiteengezet.
U mag gegevens die via de Single Sign-On API worden verstrekt, niet verzamelen, opslaan of
gebruiken voor enig ander doel dan om het recht van een gebruiker op toegang tot Uw MVPDcontent op een Apple-product te authenticeren, om de gebruiker toegang te verlenen tot Uw MVPDcontent, en/of om prestatie- en technische problemen met Uw MVPD-service aan te pakken. U mag
geen gegevens, content of informatie die zijn verkregen door het gebruik van de Single Sign-On API
aan een andere partij verstrekken of openbaar maken, behalve voor authenticatie-informatie die
wordt verstrekt aan een videoprogrammaversie waarvan de programmering wordt aangeboden als
onderdeel van een MVPD-abonnement dat door U wordt aangeboden, en uitsluitend voor het
authenticeren van het recht van de gebruiker op toegang tot dergelijke videoprogrammering op een
Apple-product onder het MVPD-abonnement van de gebruiker.
TV App API:

3.3.48
U mag de TV App API niet gebruiken tenzij (a) Uw App primair is ontworpen om
videoprogrammering te leveren, (b) U het recht hiertoe van Apple hebt ontvangen, en (c) Uw
gebruik in overeenstemming is met de TV App-specificatie. Voor zover U TV App-gegevens aan
Apple verstrekt, mag Apple die gegevens uitsluitend opslaan, gebruiken, reproduceren en
weergeven met het oog op: (a) informatie en aanbevelingen verstrekken aan gebruikers van TV
App-functies, (b) gebruikers in staat stellen om vanuit dergelijke aanbevelingen en/of informatie
te linken naar content voor weergave via Uw Gelicentieerde app, en/of (c) service, onderhoud en
optimalisatie van TV App-functies. Met betrekking tot gegevens van TV Apps die door U zijn
ingediend voorafgaand aan de beëindiging van deze Overeenkomst, mag Apple dergelijke
gegevens blijven gebruiken in overeenstemming met dit Artikel 3.3.48 na beëindiging van deze
Overeenkomst. TV App-gegevens worden onder deze Overeenkomst beschouwd als informatie
van Gelicentieerde apps, maar zijn onderhevig aan de gebruiksbeperkingen die in dit Artikel
worden uiteengezet. U erkent dat Apple zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken
Uw Gelicentieerde app niet op te nemen in de TV App-functies.

Apple zal toestemming van de gebruiker vragen op basis van de Apple ID van de gebruiker
voordat Uw Gelicentieerde app worden opgenomen in de TV App-functies die onder die Apple ID
worden weergegeven. Apple zal gebruikers ook de mogelijkheid bieden om deze toestemming op
elk later moment in te trekken en om hun TV App-gegevens van de systemen van Apple te
verwijderen. Bovendien kunt U de toestemming van de gebruiker vragen op basis van Uw eigen
abonnee-ID-systeem. U bent verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten,
inclusief alle toepasselijke lokale wetten voor het verkrijgen van toestemming van de gebruiker
met betrekking tot Uw verstrekking van TV App-gegevens aan Apple.
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Afbeeldingzoekservice Spotlight:
3.3.49
Voor zover U Spotlight zoekservice voor afbeeldingen van Apple toegang verleent
tot Uw domeinen die zijn gekoppeld aan Uw Gelicentieerde apps (de 'Gekoppelde domeinen'),
verleent U daardoor Apple toestemming om te crawlen, schrapen, kopiëren, verzenden en/of de
content in de bijbehorende domeinen (de 'gelicentieerde content') in het cachegeheugen op te
slaan voor de doeleinden die in dit artikel worden uiteengezet. De gelicentieerde content wordt
beschouwd als Gelicentieerde appinformatie onder deze Overeenkomst. U verleent Apple hierbij
verder een licentie voor het gebruiken, maken, laten maken, reproduceren, bijsnijden en/of
wijzigen van het bestandsformaat, de resolutie en het uiterlijk van de gelicentieerde content (met
het oog op het verkleinen van de bestandsgrootte, het converteren naar een ondersteund
bestandstype en/of het weergeven van miniaturen), en om de gelicentieerde content publiekelijk
weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te integreren, op te nemen en te distribueren om het
zoeken, ontdekken en verspreiden door eindgebruikers van de gelicentieerde content in de
functie Berichten van Apple te verbeteren. Na beëindiging van deze Overeenkomst om welke
reden dan ook, mogen eindgebruikers van producten van het Apple-merk doorgaan met het
gebruiken en verspreiden van alle gelicentieerde content die zij hebben verkregen door het
gebruik van producten van het Apple-merk voorafgaand aan die beëindiging.
MusicKit:
3.3.50
U stemt ermee in de MusicKit API's niet aan te roepen en MusicKit JS niet te
gebruiken (of anderszins te proberen informatie te verkrijgen via de MusicKit API's of MusicKit
JS) voor doeleinden die geen verband houden met het vergemakkelijken van de toegang tot de
Apple Music-abonnementen van Uw eindgebruikers. Als U toegang wilt krijgen tot de MusicKitAPI's of MusicKit-JS, dan moet U de Apple Music-ID-richtlijnen volgen. U stemt ermee in geen
betaling te eisen voor of indirect geld te verdienen aan toegang tot de Apple Music-service (bijv.
via in-app-aankopen, advertenties, opvragen van gebruikersinformatie) door Uw gebruik van
de MusicKit-API's, MusicKit-JS of anderszins op enigerlei wijze. Daarnaast:
- Als U ervoor kiest om muziek af te spelen via de MusicKit-API's of MusicKit-JS, moet de optie
voor volledige nummers zijn ingeschakeld voor afspelen en moeten gebruikers het afspelen
starten en navigeren met behulp van standaard mediabedieningselementen zoals 'afspelen',
'pauze' en 'overslaan', en stemt U ermee in de functionaliteit van deze bedieningselementen
niet verkeerd voor te stellen;
- Het is U niet toegestaan, en U mag Uw eindgebruikers niet toestaan om MusicKit-inhoud
te downloaden, uploaden of wijzigen en MusicKit-inhoud mag niet worden gesynchroniseerd
met andere inhoud, tenzij anderszins toegestaan door Apple in de Documentatie;
- U mag MusicKit-inhoud alleen afspelen zoals weergegeven door de MusicKit-API's of MusicKitJS en alleen zoals toegestaan in de Documentatie (albumhoezen en muziekgerelateerde tekst
van de MusicKit-API mogen bijvoorbeeld niet afzonderlijk van het afspelen van muziek of het
beheren van afspeellijsten worden gebruikt);
- Metadata van gebruikers (zoals afspeellijsten en favorieten) mogen alleen worden gebruikt
om een dienst of functie te bieden die duidelijk aan eindgebruikers bekend wordt gemaakt en die
direct relevant is voor het gebruik van Uw App, website of webapp, zoals naar eigen goeddunken
wordt vastgesteld door Apple; en
- U mag MusicKit JS alleen gebruiken als een zelfstandige bibliotheek in Uw App, website
of websoftware en alleen zoals toegestaan in de Documentatie (U stemt er bijvoorbeeld mee
in MusicKit JS niet opnieuw te combineren met een andere JavaScript-code of MusicKit JS
afzonderlijk te downloaden en opnieuw te hosten).
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DeviceCheck-API's:
3.3.51
Als U DeviceCheck API's gebruikt om DeviceCheck-gegevens op te slaan, moet U
een mechanisme bieden waarmee klanten contact met U kunnen opnemen om die waarden te
resetten, indien van toepassing (bijv. een proefabonnement resetten of een bepaald gebruik
opnieuw autoriseren wanneer een nieuwe gebruiker het apparaat aanschaft). U mag niet
vertrouwen op de DeviceCheck-gegevens als een enkele identificatie van frauduleus gedrag en
U mag de DeviceCheck-gegevens alleen gebruiken in combinatie met andere gegevens of
informatie, de DeviceCheck-gegevens kunnen bijvoorbeeld niet het enige gegevenspunt zijn
aangezien een apparaat kan zijn overgedragen of doorverkocht. Apple behoudt zich het recht
voor om DeviceCheck-gegevens op elk moment naar eigen goeddunken te verwijderen en U
stemt ermee in om niet op dergelijke gegevens te vertrouwen. Verder stemt U ermee in de
DeviceCheck-tokens die U van Apple ontvangt, niet met derden te delen, behalve een
serviceprovider die namens U handelt.
Gezichtsgegevens:
3.3.52
Als Uw App toegang heeft tot Face Data, mag hier U alleen gebruik van maken om
een dienst of functie te bieden die direct relevant is voor het gebruik van de App, en gaat U
ermee akkoord gebruikers te informeren over Uw beoogde gebruik en openbaarmaking van Face
Data door Uw App en om duidelijke en expliciete toestemming van dergelijke gebruikers te
verkrijgen voordat Face Data worden verzameld of gebruikt. Niettegenstaande andersluidende
bepalingen in Paragraaf 3.3.9 mogen U noch Uw App (noch enige derde partij met wie U een
contract hebt gesloten om advertenties aan te bieden) Face Data gebruiken voor het aanbieden
van advertenties of voor andere niet-gerelateerde doeleinden. Daarnaast:
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken op een manier die de wettelijke rechten van Uw
gebruikers (of derden) schendt of om een gebruikerservaring te bieden die onwettig, oneerlijk,
misleidend, frauduleus, ongepast, uitbuitend, of aanstootgevend is en dan alleen in
overeenstemming met de Documentatie;
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken voor authenticatie-, reclame- of marketingdoeleinden,
of om anderszins een eindgebruiker op een vergelijkbare manier te targeten;
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken om een gebruikersprofiel op te bouwen, of anderszins
te proberen, faciliteren of aanmoedigen van derde partijen om anonieme gebruikers te
identificeren of gebruikersprofielen te reconstrueren op basis van Gezichtsgegevens;
- U stemt ermee in om Gezichtsgegevens niet over te dragen, te delen, te verkopen of anderszins
te verstrekken aan advertentieplatforms, analyseproviders, gegevensmakelaars,
informatiewederverkopers of andere soortgelijke partijen; en
- Face Data mogen niet worden gedeeld of overgedragen vanaf het apparaat van de gebruiker,
tenzij U duidelijke en expliciete toestemming heeft verkregen voor de overdracht en Face Data
alleen wordt gebruikt voor het vervullen van een specifieke service of functie op Uw App (bijv.
om een afbeelding van de gebruiker binnen de App weer te geven) en alleen in overeenstemming
met deze voorwaarden en de Documentatie. U stemt ermee in te eisen dat Uw serviceproviders
Gezichtsgegevens alleen gebruiken in de beperkte mate waarmee de gebruiker toestemming
heeft gegeven en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden.

Programmaovereenkomst
Pagina 34

ClassKit-API's, Rooster-API:
3.3.53
Uw App mag geen ClassKit API's bevatten, tenzij de App primair is ontworpen om
educatieve diensten te leveren, en dit gebruik duidelijk is vermeld in Uw marketingtekst en de
gebruikersinterface. U stemt ermee in geen valse of onnauwkeurige gegevens in te dienen via de
ClassKit-API's of om te proberen de toegewezen gegevenscategorieën opnieuw te definiëren
voor gegevens die via de ClassKit-API's worden ingediend (locatiegegevens van studenten zijn
bijvoorbeeld geen ondersteund gegevenstype en mogen niet worden ingediend).
U mag Roostergegevens niet delen, verkopen, overdragen of openbaar maken aan derden
(bijv. gelieerde ondernemingen, advertentieplatforms, gegevensmakelaars, wederverkopers
van informatie). U moet Roostergegevens uitsluitend voor educatieve doeleinden verwerken in
overeenstemming met de instructies van de IT-beheerder van de school. U moet de keuze van
de IT-beheerder van de school respecteren om de toestemming van de school voor het gebruik
van de Roostergegevens niet te verlengen of in te trekken. Als de IT-beheerder van de school
Uw toegang tot de Roostergegevens van een school niet verlengt of intrekt, moet U alle
Roostergegevens van de school die in Uw bezit zijn binnen dertig (30) dagen vernietigen.
U moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten in verband met Uw gebruik van
de Rooster-API.
Log in met Apple, Log in met Apple at Work & School:
3.3.54
U kunt Log in met Apple of Log in met Apple at Work & School alleen gebruiken in
Uw Bijbehorende producten zolang Uw gebruik vergelijkbaar is met het opnemen van Log in met
Apple of Log in met Apple at Work & School in Uw Applicatie. U mag gebruikersgegevens die zijn
verkregen via Log in met Apple of Log in met Apple at Work & School niet delen of verkopen aan
advertentieplatforms, datamakelaars of informatiewederverkopers.
Als een gebruiker van Log in met Apple ervoor heeft gekozen om zijn gebruikersgegevens
te anonimiseren als onderdeel van Log in met Apple, stemt U ermee in om niet te proberen
dergelijke geanonimiseerde gegevens te koppelen aan informatie die de persoon direct
identificeert en die buiten Log in met Apple om is verkregen zonder eerst toestemming van
de gebruiker te hebben verkregen.
U mag de gegevens die U ontvangt via Log in met Apple at Work & School uitsluitend verwerken
in overeenstemming met de instructies van de IT-beheerder van de organisatie.
ShazamKit:
3.3.55
Al het gebruik van de ShazamKit API's moet in overeenstemming zijn met de
voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de Apple Music Identity-richtlijnen en
programmavereisten) en de documentatie. Als U ervoor kiest om ShazamKit-content weer te
geven die overeenkomt met nummers die beschikbaar zijn op Apple Music, dan moet U een link
naar de respectieve inhoud in Apple Music verstrekken in overeenstemming met de Apple Music
Identity-richtlijnen. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin toegestaan, gaat U ermee akkoord de
ShazamKit-content op geen enkele manier te kopiëren, te wijzigen, te vertalen, er een afgeleid
werk van te maken, te publiceren of publiekelijk weer te geven. Verder mag U de gegevens die
door de ShazamKit-API's worden verstrekt niet gebruiken of vergelijken met het doel om een
andere audioherkenningsservice te verbeteren of te creëren. Apps die de ShazamKit API's
gebruiken, mogen niet worden ontworpen of op de markt worden gebracht voor
nalevingsdoeleinden (bijv. muzieklicenties en royalty-audits).
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Xcode Cloud:
3.3.56
Voor zover U de Xcode Cloud-service gebruikt om Uw Xcode Cloudinhoud te
beheren en Uw Apps te bouwen, verleent U hierbij aan Apple, zijn gelieerde ondernemingen en
agenten een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije licentie om Uw Xcode
Cloud-content te reproduceren, hosten, verwerken, weer te geven, verzenden, wijzigen, er
afgeleide werken van te maken en anderszins te gebruiken, uitsluitend om Apple de Xcode
Cloud-service te laten leveren. Apple gebruikt Uw Xcode Cloud-inhoud die broncode is
uitsluitend om de Xcode Cloud-service aan U te leveren. U erkent en gaat akkoord met het
volgende: (a) U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke Xcode Cloud-inhoud, waarvoor
Apple geen eigendomsrechten bezit, (b) als U ervoor kiest om externe services (bijv.
broncodehosting, artefactopslag, berichten- of testservices) met de Xcode Cloud-service te
gebruiken, bent U verantwoordelijk voor Uw naleving van de algemene voorwaarden die van
toepassing zijn op dergelijke services van externe partijen, (c) de voorziening van door
gebruikers gegenereerde inhoud (bijv. builds) door Xcode Cloud-service wordt niet beschouwd
als 'distributie' met betrekking tot contractuele of licentieverplichtingen, (d) alle uitvoeringen van
Uw Xcode Cloud-inhoud binnen de Xcode Cloud dienen beperkt te zijn tot het testen van uw
Xcode Cloud-inhoud, (e) U mag geen cryptovaluta minen in Xcode Cloud en (f) Uw
Xcode Cloud-inhoud voldoet aan de vereisten voor Apps die in paragrafen 3.3.21 en 3.3.22 zijn
uiteengezet.
3.3.57 Onverminderd alle andere rechten van Apple in deze Overeenkomst, behoudt Apple zich
het recht voor om actie te ondernemen wanneer Apple naar eigen goeddunken heeft vastgesteld
of redenen heeft om aan te nemen dat U een voorwaarde van deze Overeenkomst hebt
geschonden. Deze acties kunnen het volgende omvatten: Uw toegang tot de Xcode Cloudservice beperken, opschorten of intrekken of Uw build beëindigen.
Tap to Pay-API's:
3.3.58
Uw Applicatie mag alleen gebruikmaken van de Tap to Pay-API's om Verkopers in
staat te stellen transacties uit te voeren via Uw Applicatie en Uw Applicatie mag geen toegang
krijgen tot de Tap to Pay-API's, tenzij U van Apple een dergelijk toegangsrecht hebt ontvangen.
Daarnaast:
- U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple geen partij is bij transacties die worden gefaciliteerd
door het gebruik van de Tap to Pay-API's en dat Apple niet verantwoordelijk is voor dergelijke
transacties, inclusief maar niet beperkt tot het niet beschikbaar zijn van betaalkaarten of
betalingsfraude. Dergelijke transacties vinden plaats tussen U, de Verkoper en Uw
betalingsdienstaanbieder, verwerver, kaartnetwerken of andere partijen die U gebruikt voor
transactieverwerking, en U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle overeenkomsten die
U met dergelijke derde partijen hebt. In sommige gevallen kunnen dergelijke overeenkomsten
voorwaarden bevatten waarin bepaalde rechten, plichten of beperkingen worden gespecificeerd
die U accepteert en aanneemt in verband met Uw beslissing om de functionaliteit van de Tap to
Pay-API's te gebruiken;
- U gaat akkoord met het op een veilige manier opslaan van alle privésleutels en TTP-gegevens
die aan U zijn verstrekt als onderdeel van Uw gebruik van de Tap to Pay-API's (bijvoorbeeld
versleuteld op een server) en in overeenstemming met de Documentatie. Voor de duidelijkheid, U
mag geen versleutelde TTP-gegevens ontsleutelen tenzij U de TTP-gegevens verwerkt als
Betalingsdienstaanbieder;
- U stemt ermee in de TTP-API's niet aan te roepen of anderszins te proberen informatie te
verkrijgen via de TTP-API's voor doeleinden die geen verband houden met het in staat stellen van
Verkopers om transacties uit te voeren door Uw Applicatie te gebruiken;
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- U stemt ermee in dat Apple niet verantwoordelijk is om te controleren of de transacties die
worden gefaciliteerd door de Tap to Pay-API's naar behoren zijn geautoriseerd. Apple is in geen
geval aansprakelijk voor ongeautoriseerde of frauduleuze transacties;
- U stemt ermee in om commercieel redelijke inspanningen te leveren om Apple Pay als
betalingsoptie op te nemen voor Uw gebruik van de Tap to Pay-API's in overeenstemming met
de Documentatie en op voorwaarde dat Apple Pay beschikbaar is in het rechtsgebied waarin
Uw Applicatie wordt verspreid.
3.3.59
Apple kan U (ongeacht of U als de Verkoper of als een Tussenpartij optreedt) TTPgegevens verstrekken. U gaat akkoord met het volgende als U TTP-gegevens ontvangt:
- Als U optreedt als de Verkoper, kunt U de TTP-gegevens alleen gebruiken om de transactie
te verwerken en voor het beheren van orders en alleen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving;
- Als U optreedt als tussenpartij, dan: (a) mag U de TTP-gegevens alleen gebruiken ten behoeve
van het uitvoeren van de transactie tussen de Verkoper en de klant van de Verkoper en voor het
beheren van de order; (b) moet U de overdracht of de bekendmaking van de TTP-gegevens
beperken tot de partijen die de transactie moeten uitvoeren; (c) mag U de TTP-gegevens niet
langer bewaren dan nodig is om de transactie uit te voeren of voor het beheren van de order; en
(d) mag U gegevens die zijn verkregen via de Tap to Pay-API's, inclusief maar niet beperkt tot,
de TTP-gegevens, niet combineren met andere gegevens die U mogelijk hebt over de Verkoper
of de klant van de Verkoper die bij de transactie betrokken is (behalve in de beperkte mate die
nodig is om de transactie uit te voeren en voor het beheren van de order). Voor alle duidelijkheid:
een Tussenpartij mag gegevens die zijn verkregen via de Tap to Pay-API's niet gebruiken voor
reclame- of marketingdoeleinden, voor het ontwikkelen of verbeteren van een profiel van een
klant van de verkoper, of om zich anderszins op klanten van de Verkoper te richten;
- Als U niet optreedt als een Betalingsdienstaanbieder, moet U: (i) een overeenkomst hebben
met een Betalingsdienstaanbieder en (ii) ervoor zorgen dat die Betalingsdienstaanbieder de door
U verkregen TTP-gegevens alleen gebruikt voor de verwerking van de transactie, waaronder
mogelijk de toepassing van fraudedetectiediensten, en ten behoeve van orderbeheer, en in
elk geval in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor de duidelijkheid is deze
Betalingsdienstaanbieder Uw Externe serviceprovider. Ongeacht of U een Verkoper of een
Tussenpartij bent, zijn alle acties die door Uw Betalingsdienstaanbieder worden ondernomen in
verband met de TTP-gegevens die door U aan Uw Betalingsdienstaanbieder zijn overgedragen,
geacht te zijn ondernomen door U en U bent (naast Uw Betalingsdienstaanbieder) jegens Apple
en de klant van de Verkoper verantwoordelijk voor al dergelijke acties (of inactiviteit);
- Als U een Tussenpartij bent, moet Uw Applicatie bevestigen dat elke Verkoper die Uw
Applicatie gebruikt, de algemene voorwaarden van het Tap to Pay-platform heeft geaccepteerd
en ermee akkoord is gegaan voordat deze Verkoper transacties kan uitvoeren met behulp van
Uw Applicatie in overeenstemming met de Documentatie. Als U een Verkoper bent, moet U de
algemene voorwaarden van het Tap to Pay-platform accepteren en ermee akkoord gaan voordat
U transacties in Uw Applicatie uitvoert.
Apple behoudt zich het recht voor om U het recht om de Tap to Pay-API's naar eigen
goeddunken te gebruiken te weigeren en om dit recht op elk moment in te trekken.

Programmaovereenkomst
Pagina 37

BackgroundAssets-kader:
3.3.60
U mag het BackgroundAssets-kader alleen gebruiken om extra assets voor Uw
Applicatie te downloaden die worden gedistribueerd via de App Store of voor bètatests via
TestFlight; ander gebruik is niet toegestaan. U mag het BackgroundAssets-kader niet gebruiken
om gegevens te verzamelen of te verzenden om een gebruiker of apparaat te identificeren, of om
advertenties of reclamemetingen uit te voeren. Uw gebruik van het BackgroundAssets-kader en
de gedownloade assets moet voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief
maar niet beperkt tot de Beoordelingsrichtlijnen van de App Store.
WeatherKit-API's:
3.3.61
Elk gebruik van de WeatherKit-API's moet in overeenstemming zijn met de
voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 8
(Aanvullende voorwaarden voor gebruik van de WeatherKit-API's).

4.

Wijzigingen van de Programmavereisten of voorwaarden

5.

Apple-certificaten; intrekking

Apple kan de Programmavereisten of de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment
wijzigen. Nieuwe of gewijzigde Programmavereisten zijn niet met terugwerkende kracht van
toepassing op Apps die al in distributie zijn via de App Store of Custom App Distribution; op
voorwaarde echter dat U ermee instemt dat Apple zich het recht voorbehoudt om op enig
moment Apps die niet voldoen aan de nieuwe of gewijzigde Programmavereisten, te verwijderen
uit de App Store of Custom App Distribution. Om de Apple Software, Apple Certificaten of
Services te kunnen blijven gebruiken, moet U de nieuwe Programmavereisten en/of de nieuwe
voorwaarden van deze Overeenkomst accepteren en ermee akkoord gaan. Als U niet akkoord
gaat met nieuwe Programmavereisten of de nieuwe voorwaarden, wordt Uw gebruik van de
Apple Software, Apple Certificaten en Services door Apple opgeschort of beëindigd. U gaat
ermee akkoord dat Uw acceptatie van die nieuwe voorwaarden van de Overeenkomst
elektronisch kan worden aangegeven, inclusief en zonder beperking, door een vakje aan te
kruisen of op een knop met de tekst 'Akkoord' of vergelijkbare tekst te klikken. Niets in dit Artikel
is van invloed op de rechten van Apple onder Artikel 5 (Apple Certificaten; Herroeping).
5.1
Certificaatvereisten
Alle Apps moeten worden ondertekend met een Apple Certificaat om te worden geïnstalleerd op
Geautoriseerde testunits, Geregistreerde apparaten, of ingediend bij Apple voor distributie via de
App Store, Custom App Distribution of TestFlight. Evenzo moeten alle Passen worden
ondertekend met een Apple Certificaat om door Wallet te worden herkend en geaccepteerd.
Safari-extensies moeten worden ondertekend met een Apple Certificaat om in Safari op macOS
te kunnen worden uitgevoerd. U moet een website-ID gebruiken om Safari-pushberichten te
verzenden naar de macOS-desktop van gebruikers die ervoor hebben gekozen om dergelijke
meldingen van Uw Site te ontvangen via Safari op macOS. U kunt ook andere Apple-certificaten
en -sleutels verkrijgen voor andere doeleinden, zoals hierin en in de Documentatie uiteengezet.
In verband hiermee verklaart en garandeert U aan Apple dat:
(a) U geen actie zult ondernemen om de normale werking van Apple Certificaten, sleutels of
Voorzieningenprofielen te verstoren;
(b) U als enige verantwoordelijk bent om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen of
organisaties toegang hebben tot Uw Apple Certificaten en sleutels, en U Uw uiterste best zult
doen om Uw Apple Certificaten en sleutels te beschermen tegen inbreuk (U mag bijvoorbeeld Uw
Apple Certificaat niet uploaden voor distributie via App Store naar een cloudrepository voor
gebruik door een derde partij);
(c) U ermee instemt in om Apple onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als U enige reden
heeft om aan te nemen dat er inbreuk is gemaakt op Uw Apple Certificaten of sleutels;
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(d) U Apple Certificaten of sleutels die onder dit programma zijn verstrekt, niet zult verstrekken
of overdragen aan derden, behalve aan een Serviceprovider die ze namens U gebruikt in
overeenstemming met deze Overeenkomst en alleen voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan
door Apple in de Documentatie of deze Overeenkomst (het is bijvoorbeeld verboden om Uw
Apple Certificaten aan een Serviceprovider te verstrekken of over te dragen als die worden
gebruikt voor distributie of indiening bij de App Store), en U Uw Apple Certificaten niet zult
gebruiken om een app, pas, extensie, kennisgeving, implementatie of site van een derde partij
te ondertekenen;
(e) U Apple Certificaten of sleutels die onder deze Overeenkomst worden verstrekt, uitsluitend
voor zover toegestaan door Apple en in overeenstemming met de Documentatie zult gebruiken;
en
(f) U Apple Certificaten die onder dit programma worden verstrekt, uitsluitend gebruikt voor
het ondertekenen van Uw Passen, het ondertekenen van Uw Safari-extensies, het ondertekenen
van de registratiebundel van Uw site, toegang tot de APN-service en/of het ondertekenen van
Uw Apps voor testen, indiening bij Apple en/of voor beperkte distributie voor gebruik op
Geregistreerde apparaten of Geautoriseerde testunits zoals overwogen in dit Programma, of
zoals anderszins toegestaan door Apple, en alleen in overeenstemming met deze Overeenkomst.
Als een beperkte uitzondering op het voorgaande mag U versies van Uw Apps aan Uw
Serviceproviders verstrekken om te ondertekenen met hun door Apple uitgegeven
ontwikkelingscertificaten, maar uitsluitend om hen namens U Uw Apps te laten testen op
producten van het merk Apple die werken onder iOS, watchOS, iPadOS en/of tvOS en op
voorwaarde dat al die tests intern worden uitgevoerd door Uw Serviceproviders (bijv. geen
externe distributie van Uw Apps) en dat Uw Apps worden verwijderd binnen een redelijke termijn
nadat die tests zijn uitgevoerd. Verder stemt U ermee in dat Uw Serviceprovider de gegevens
die zijn verkregen door het uitvoeren van dergelijke testservices, alleen mag gebruiken om U
te voorzien van informatie over de prestaties van Uw Apps (het is bijvoorbeeld verboden voor
Uw Serviceprovider om de testresultaten van Uw Apps samen te voegen met testresultaten
van andere ontwikkelaars).
U verklaart en garandeert verder aan Apple dat de licentievoorwaarden die van toepassing
zijn op Uw App, Uw Safari-extensie, de registratiebundel van Uw site en/of Uw Pas, of die van
toepassing zijn op code van derden of FOSS die zijn opgenomen in Uw Gedekte producten,
in overeenstemming zijn met en niet in strijd zijn met de aspecten van digitale ondertekening of
inhoudsbescherming van het Programma of de voorwaarden, bepalingen of Programmavereisten
of deze Overeenkomst. In het bijzonder zal in dergelijke licentievoorwaarden niet worden
beweerd dat Apple (of zijn agenten) verplicht is om sleutels, autorisatiecodes, methoden,
procedures, gegevens of andere informatie met betrekking tot de beveiligingsoplossing,
mechanismen voor digitaal ondertekenen of beheer van digitale rechten of beveiliging die
worden gebruikt als onderdeel van Apple Software, inclusief de App Store, openbaar te maken of
beschikbaar te stellen. Als U een dergelijke inconsistentie of een dergelijk conflict ontdekt, stemt
U ermee in om Apple hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en samen te werken met Apple
om de desbetreffende kwestie op te lossen. U erkent en stemt ermee in dat Apple de distributie
van alle betrokken Gelicentieerde apps of Passen onmiddellijk kan stopzetten, en kan weigeren
om eventuele volgende Apps of Pas-inzendingen van U te accepteren totdat die kwestie naar
redelijke tevredenheid van Apple is opgelost.
5.2
Certificaten van de vertrouwende partij
De Apple Software en Services kunnen ook functionaliteit bevatten waarmee digitale certificaten,
zowel Apple Certificaten als certificaten van derden, kunnen worden geaccepteerd door de
Apple Software of Services (bijv. Apple Pay) en/of kunnen worden gebruikt om U informatie te
verstrekken. (bijv. transactiebewijzen, App Attest-bewijzen). Het is Uw verantwoordelijkheid om
de geldigheid van certificeringen of ontvangstbewijzen die U van Apple ontvangt te verifiëren
voordat U erop vertrouwt (U dient bijvoorbeeld te controleren of het bewijs van Apple afkomstig
is voordat U content aan een eindgebruiker levert door middel van de In-App Purchase API). U
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bent als enige verantwoordelijk voor Uw beslissing om op dergelijke certificaten en
ontvangstbewijzen te vertrouwen en Apple is niet aansprakelijk wanneer U niet verifieert of deze
certificaten of ontvangstbewijzen afkomstig zijn van Apple (of derden) of wanneer U blindelings
vertrouwt op Apple Certificaten of andere digitale certificaten.
5.3
Genotarieerde apps voor macOS
Om Uw macOS-App te laten notariëren, kunt U een digitaal bestand voor authenticatie van Uw
App aanvragen bij de digitale notarisdienst van Apple (een 'Ticket'). U kunt dit Ticket gebruiken
met Uw Apple Certificaat om een verbeterde ondertekening door ontwikkelaars en een betere
gebruikerservaring te realiseren voor Uw App voor macOS. Om dit Ticket aan te vragen bij de
digitale notarisdienst van Apple, moet U Uw App naar Apple uploaden via de Apple tools voor
ontwikkelaars (of via andere vereiste mechanismen) met voortdurende veiligheidscontrole als
doel. Deze voortdurende veiligheidscontrole omvat het automatisch scannen, testen en
analyseren van Uw App door Apple op malware of andere schadelijke of verdachte code
of componenten of beveiligingsfouten, en, in beperkte gevallen, een handmatig technisch
onderzoek van Uw App door Apple voor dit doel. Door Uw App naar Apple te uploaden voor
de digitale notarisdienst, gaat U ermee akkoord dat Apple dergelijke veiligheidscontroles op Uw
App mag uitvoeren om malware of andere schadelijke of verdachte code of componenten te
detecteren, en stemt U ermee in dat Apple Uw App mag bewaren en gebruiken voor latere
veiligheidscontroles met hetzelfde doel.
Als Apple de handtekening van Uw ontwikkelaar heeft geverifieerd en Uw App de eerste
beveiligingscontroles doorstaat, kan Apple U een Ticket verstrekken dat U samen met Uw Apple
Certificaat kunt gebruiken. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Tickets
uit te geven, en Apple kan Tickets op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken in het
geval dat Apple reden heeft om aan te nemen, of redelijke vermoedens heeft, dat Uw App
malware of kwaadaardige, verdachte of schadelijke code of componenten bevat of dat de
handtekening van Uw ontwikkelaar is aangetast. U kunt Apple op elk gewenst moment verzoeken
Uw Ticket in te trekken door een e-mail te sturen naar: product-security@apple.com. Als Apple
Uw Ticket of Uw Apple Certificaat intrekt, werkt Uw App mogelijk niet meer op macOS.
U stemt ermee in om met Apple samen te werken met betrekking tot Uw Ticketverzoeken
en om geen enkel deel van Uw App te verbergen, te omzeilen of verkeerd voor te stellen voor
de veiligheidscontroles van Apple of om anderszins Apple te hinderen bij het uitvoeren van
dergelijke veiligheidscontroles. U stemt ermee in niet te verklaren dat Apple Uw App heeft
onderworpen aan een beveiligingscontrole of malwaredetectie of dat Apple Uw App heeft
beoordeeld of goedgekeurd met het oog op de afgifte van een Ticket van de digitale
notarisdienst van Apple aan U. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple beveiligingscontroles
uitsluitend uitvoert in verband met de digitale notarisdienst van Apple en dat dergelijke
beveiligingscontroles niet mogen worden gebruikt voor malwaredetectie of beveiligingsverificatie
van welke aard dan ook. U bent volledig verantwoordelijk voor Uw eigen App en om ervoor
te zorgen dat Uw App veilig, beveiligd en operationeel is voor Uw eindgebruikers (U moet
bijvoorbeeld zelf Uw eindgebruikers informeren dat Uw App mogelijk niet meer wordt uitgevoerd
als er een probleem is met malware). U stemt ermee in om te voldoen aan de exportvereisten in
Uw rechtsgebied wanneer U Uw App naar Apple uploadt, en U stemt ermee in om geen Apps te
uploaden die: (a) onderworpen is aan de Export Administration Regulations (Regelgeving inzake
exportbeheer), 15 CFR Deel 730-774 van de Verenigde Staten of aan de International Traffic in
Arms Regulations (Regelgeving inzake internationale wapenhandel), 22 CFR Deel 120-130 van
de Verenigde Staten; of (b) die niet kan worden geëxporteerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de overheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde soorten
versleutelingssoftware en broncode, zonder eerst de desbetreffende toestemming te verkrijgen.
Apple is niet aansprakelijk jegens U of een derde partij voor het onvermogen of nalaten om
malware of andere verdachte, schadelijke code of componenten te detecteren in Uw App, voor
andere beveiligingsproblemen of voor het uitgeven of intrekken van Tickets. Apple is niet
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verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven, schade, verliezen of andere aansprakelijkheden die
U kunt oplopen als gevolg van de ontwikkeling van Uw App, het gebruik van de Apple Software,
Apple Services (inclusief deze digitale notarisdienst) of Apple Certificaten, Tickets, of deelname
aan het Programma, inclusief maar niet beperkt tot het feit dat Apple veiligheidscontroles uitvoert
op Uw App.
5.4
Intrekking van certificaten
Tenzij hierin anders vermeld, kunt U Apple-certificaten die aan U zijn uitgegeven op elk moment
intrekken. Als U de Apple Certificaten wilt intrekken die zijn gebruikt om Uw Passen te
ondertekenen en/of die aan U zijn verstrekt voor gebruik met Uw Apps voor macOS die buiten
de App Store worden gedistribueerd, kunt U op elk gewenst moment Apple verzoeken om deze
Apple Certificaten in te trekken door een e-mail te sturen naar: product-security@apple.com.
Apple behoudt zich ook het recht voor om Apple-certificaten te allen tijde naar eigen
goeddunken in te trekken. Alleen bij wijze van voorbeeld: Apple kan ervoor kiezen om dit te doen
als: (a) Uw Apple Certificaten of bijbehorende privésleutels zijn gehackt of Apple redenen heeft
om aan te nemen dat één van beide is gehackt; (b) Apple reden heeft om aan te nemen of
redelijke vermoedens heeft dat Uw Gedekte producten malware of kwaadaardige, verdachte
of schadelijke code of componenten bevatten (bijv. een softwarevirus); (c) Apple redenen heeft
om aan te nemen dat Uw Gedekte producten een nadelige invloed hebben op de beveiliging
van producten van het Apple-merk of andere software, firmware, hardware, gegevens,
systemen of netwerken waartoe die producten toegang hebben of gebruikt worden; (d) het
certificaatuitgifteproces van Apple is gehackt of Apple redenen heeft om aan te nemen dat dit
proces is gehackt; (e) U een van de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geschonden;
(f) Apple stopt met het uitgeven van de Apple Certificaten voor het Gedekte product onder het
Programma; (g) Uw Gedekte product misbruik maakt van deze Overeenkomst of de Services
overbelast die hieronder worden verleend; of (h) Apple redenen heeft om aan te nemen dat een
dergelijke actie verstandig of noodzakelijk is. Verder begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat
Apple eindgebruikers op de hoogte mag stellen van Gedekte producten die zijn ondertekend
met Apple Certificaten wanneer Apple denkt dat dergelijke actie nodig is om de privacy,
veiligheid of beveiliging van eindgebruikers te beschermen, of het anderszins verstandig of
noodzakelijk is, zoals bepaald naar het redelijke oordeel van Apple. Het certificaatbeleid en
de certificaatvoorwaarden van Apple vind je hier: http://www.apple.com/certificateauthority.

6.

Indiening en selectie van App

6.1
Inzending aan Apple voor App Store of aangepaste app-distributie
U kunt Uw App bij Apple indienen ter overweging voor distributie via de App Store of Custom
App Distribution wanneer U besluit dat Uw App naar behoren is getest en dus voltooid is. Door
Uw App in te dienen, verklaart en garandeert U dat Uw App voldoet aan de Documentatie en
Programmavereisten die op dat moment gelden, evenals aan eventuele aanvullende richtlijnen
die Apple op de webportal van het Programma of in App Store Connect heeft geplaatst. U gaat
er verder mee akkoord dat U niet zult proberen om functies, inhoud, diensten of functionaliteit
in Uw ingediende Apps te verbergen, verkeerd voor te stellen of te verdoezelen voor Apple's
beoordeling of anderszins te verhinderen dat Apple in staat is om dergelijke Apps volledig te
beoordelen. Bovendien stemt U ermee in Apple schriftelijk te informeren via App Store Connect
als Uw App verbinding maakt met een fysiek apparaat, inclusief maar niet beperkt tot een MFiaccessoire, en, als dat het geval is, de middelen voor een dergelijke verbinding openbaar te
maken (of het nu iAP, Bluetooth Low Energie (BLE), de hoofdtelefoonaansluiting of een ander
communicatieprotocol of standaard is) en ten minste één fysiek apparaat te identificeren
waarmee Uw App is ontworpen om te communiceren. U stemt ermee in om, wanneer Apple U dit
vraagt, op Uw kosten toegang te verlenen tot of monsters van dergelijke apparaten te
verstrekken (monsters worden niet geretourneerd). U stemt ermee in om met Apple samen te
werken bij het inzendingsproces en om vragen te beantwoorden en informatie en materiaal te
verstrekken waarom Apple redelijkerwijs heeft verzocht met betrekking tot de App die U hebt
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ingediend, inclusief verzekeringsinformatie die U mogelijk heeft met betrekking tot Uw App, de
werking van Uw bedrijf of Uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. Apple kan van
U eisen dat U voor bepaalde soorten Apps bepaalde verzekeringsniveaus hebt en Apple als
aanvullende verzekerde noemt. Als U wijzigingen aanbrengt in een App (inclusief in enige
functionaliteit die beschikbaar is gemaakt door gebruik te maken van de In-App Purchase API)
na indiening bij Apple, moet U de aanvraag opnieuw bij Apple indienen. Evenzo moeten alle
bugfixes, updates, upgrades, aanpassingen, verbeteringen, aanvullingen, revisies, nieuwe
releases en nieuwe versies van Uw App ter beoordeling bij Apple worden ingediend om in
aanmerking te komen voor distributie via de App Store of via Custom App Distribution, tenzij
anders is toegestaan door Apple.
6.2
App Thinning en gebundelde hulpbronnen
Als onderdeel van het indienen van Uw App bij de App Store of Custom App Distribution,
kan Apple Uw App optimaliseren om zich op specifieke apparaten te richten door bepaalde
functionaliteit en geleverde hulpbronnen (zoals beschreven in de Documentatie) in Uw App
opnieuw te verpakken, zodat deze efficiënter werkt en minder ruimte op doelapparaten gebruikt
('App Thinning'). Apple kan bijvoorbeeld alleen de 32-bits versie of de 64-bits versie van Uw
App aan een doelapparaat leveren, en Apple kan pictogrammen of startschermen weglaten die
toch niet worden weergegeven op het scherm van een doelapparaat. U stemt ermee in dat Apple
App Thinning mag gebruiken om Uw App opnieuw in te pakken om een meer geoptimaliseerde
versie van Uw App aan doelapparaten te leveren.
Als onderdeel van App Thinning kunt U Apple ook vragen om specifieke hulpbronnen te leveren
voor Uw App (bijv. GPU-bronnen) om apparaten te targeten door dergelijke gebundelde
hulpbronnen te identificeren als onderdeel van Uw code-inzending ('Gebundelde bronnen').
U kunt deze Gebundelde hulpbronnen definiëren om de timing of levering van middelen aan
een doelapparaat te variëren (bijv. wanneer een gebruiker een bepaald niveau van een game
bereikt, wordt de resterende content op aanvraag geleverd aan het doelapparaat). App Thinning
en Gebundelde hulpbronnen zijn niet beschikbaar voor alle besturingssystemen van Apple, en
Apple kan doorgaan met het leveren van volledige binaire apps voor bepaalde doelapparaten.
6.3
Apps voor iOS en iPadOS op Mac
Als U Uw App compileert voor iOS of iPadOS (gezamenlijk 'iOS' genoemd in dit Artikel 6.3)
en deze indient voor distributie via de App Store, gaat U ermee akkoord dat Apple Uw App
beschikbaar zal stellen op zowel iOS als macOS via de App Store, tenzij U ervoor kiest om Uw
App niet beschikbaar te stellen op macOS door het afmeldingsproces in App Store Connect te
volgen. U stemt ermee in dat het voorgaande van toepassing is op een App voor iOS die door U is
ingediend en momenteel beschikbaar is in de App Store en op elke toekomstige App die voor iOS
is gecompileerd en door U is ingediend bij de App Store. Niettegenstaande het voorgaande is de
App alleen beschikbaar via de App Store als die App door Apple wordt geselecteerd voor
distributie via de App Store in overeenstemming met Artikel 7 en alleen als die App naar behoren
kan functioneren op en compatibel is met macOS, zoals naar eigen goeddunken wordt bepaald
door Apple. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten om Uw App op
macOS te laten werken en voor het bepalen of U deze rechten kunt verkrijgen. Als U niet over
deze rechten beschikt, gaat U ermee akkoord dat U wordt afgemeld voor het beschikbaar stellen
van die App op macOS. U bent verantwoordelijk voor het testen van deze App op macOS.
6.4
Indienen van bitcode
Voor het indienen van Apps bij de App Store of Custom App Distribution voor sommige Applebesturingssystemen (bijv. voor watchOS), kan Apple van U verlangen dat U een tussentijdse
weergave van Uw App in binaire bestandsindeling indient voor de LLVM-compiler ('Bitcode').
U kunt ook een Bitcode indienen voor andere ondersteunde besturingssystemen van Apple.
De inzending van een dergelijke Bitcode maakt het voor Apple mogelijk om deze Bitcode te
compileren voor specifieke apparaten van Apple en om Uw Bitcode opnieuw te compileren
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voor volgende releases van Uw App voor nieuwe hardware, software en/of compilerwijzigingen
van Apple. Wanneer U Bitcode verzendt, kunt U ervoor kiezen om al dan niet symbolen voor
Uw App in de bitcode op te nemen; Als U echter geen symbolen opneemt, kan Apple U geen
gesymboliseerde crashlogboeken of andere diagnostische informatie zoals uiteengezet in
Artikel 6.6 (Uw App verbeteren) hieronder. Verder moet U mogelijk een gecompileerd binair
bestand van Uw App samen met Uw Bitcode indienen.
Door de Bitcode bij Apple in te dienen, machtigt U Apple om Uw Bitcode te compileren tot
een resulterend binair bestand dat bedoeld is voor specifieke apparaten van het Apple-merk
en om Uw Bitcode opnieuw te compileren om vervolgens Uw App opnieuw te bouwen en te
compileren voor bijgewerkte hardware, software en/of compilerwijzigingen (bijv. als Apple een
nieuw apparaat uitbrengt, kan Apple Uw Bitcode gebruiken om Uw App bij te werken zonder dat
U deze opnieuw hoeft in te dienen). U stemt ermee in dat Apple deze Bitcode mag compileren
voor eigen intern gebruik bij het testen en verbeteren van de ontwikkeltools van Apple en voor
het analyseren en verbeteren van de wijze waarop apps kunnen worden geoptimaliseerd om
op de besturingssystemen van Apple te worden uitgevoerd (bijv. welke frameworks worden het
meest gebruikt, hoe maakt een bepaald framework gebruik van het geheugen enz.). U kunt de
ontwikkeltools van Apple gebruiken om te zien en te testen hoe Apple Uw Bitcode kan verwerken
tot binaire machinecode. Bitcode is niet beschikbaar voor alle besturingssystemen van Apple.
6.5
TestFlight-inzending
Als U Uw App via TestFlight wilt distribueren naar bètatesters buiten Uw bedrijf of organisatie,
moet U Uw App eerst ter beoordeling bij Apple indienen. Door deze App in te dienen, verklaart
en garandeert U dat Uw App voldoet aan de op dat moment geldende Documentatie en
Programmavereisten, evenals aan eventuele aanvullende richtlijnen die door Apple op de
webportal van het Programma of in App Store Connect zijn geplaatst. Daarna kan Apple U
toestaan om updates voor een dergelijke App rechtstreeks naar Uw bètatesters te distribueren
zonder Apple's beoordeling, tenzij een dergelijke update belangrijke wijzigingen bevat, in welk
geval U ermee instemt Apple op de hoogte te stellen in App Store Connect en die App opnieuw
te laten beoordelen. Apple behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen
goeddunken van U te eisen dat U de distributie van Uw App via TestFlight en/of naar een
bepaalde bètatester stopzet.
6.6
Uw App verbeteren
Verder, als U Uw App hebt ingediend voor distributie via de App Store, Custom App Distribution
of TestFlight, gaat U ermee akkoord dat Apple Uw App mag gebruiken voor het beperkte doel
van compatibiliteitstesten van Uw App met producten en services van Apple, voor het vinden
en verhelpen van bugs en problemen in producten en services van Apple en/of in Uw Apps, voor
intern gebruik bij het evalueren van prestatieproblemen in iOS-, watchOS-, tvOS-, iPadOS- of
macOS in of met Uw App, voor beveiligingstests en voor het verstrekken van andere informatie
aan U (bijv. crashlogboeken). Onverminderd de bepalingen in deze Overeenkomst, kunt U ervoor
kiezen om informatie over symbolen in Uw App naar Apple te verzenden. Als U dit doet, gaat U
ermee akkoord dat Apple dergelijke symbolen kan gebruiken om Uw App te symboliseren met
als doel het beschikbaar stellen van gesymboliseerde crashlogboeken en overige diagnostische
informatie aan U, het testen van compatibiliteit van Uw App met Apple producten en services
en het zoeken naar en oplossen van bugs en problemen in Apple producten en services en/of in
Uw App. In het geval dat Apple U crashlogboeken of andere diagnostische informatie voor Uw
App verstrekt, stemt U ermee in die crashlogboeken en informatie alleen te gebruiken voor het
oplossen van bugs en het verbeteren van de prestaties van Uw App en gerelateerde producten.
U kunt ook numerieke reeksen en variabelen van Uw App verzamelen wanneer deze crasht,
zolang U dergelijke informatie alleen op een anonieme, niet-persoonlijke manier verzamelt en
deze informatie niet opnieuw combineert, correleert of gebruikt om een bepaalde eindgebruiker
of apparaat te identificeren of om informatie over deze eindgebruiker of dit apparaat te
achterhalen.
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6.7
Analyse van App
U gaat ermee akkoord, voor zover Apple een analyseservice aanbiedt via App Store Connect voor
Apps die worden gedistribueerd via de App Store, alle gegevens die via die analyseservice worden
verstrekt, uitsluitend te gebruiken voor het verbeteren van Uw Apps en gerelateerde producten.
Verder stemt U ermee in dergelijke informatie niet aan derden te verstrekken, met uitzondering van
Serviceproviders die U helpen bij het verwerken en analyseren van die gegevens namens U en die
deze niet voor een ander doel mogen gebruiken of aan een andere partij openbaar mogen maken.
Voor de duidelijkheid: U mag geen analyse-informatie die door Apple aan U is verstrekt voor Uw Apps
als onderdeel van deze analyseservice samenvoegen (of een derde partij toestaan om deze samen te
voegen) met de analyse-informatie van andere ontwikkelaars of dergelijke informatie bijdragen aan
een opslagplaats voor analyse tussen ontwikkelaars onderling. U mag de analyseservice voor Apps of
analysegegevens niet gebruiken om te proberen informatie over een bepaalde eindgebruiker of
apparaat te identificeren of af te leiden.
6.8
Compatibiliteitsvereiste met de huidige versie van het besturingssysteem
Apps die zijn geselecteerd voor distributie via de App Store, moeten compatibel zijn met de
huidige versie van het betreffende besturingssysteem (OS) van Apple op het moment dat deze
Apps bij Apple worden ingediend en die Apps moeten actueel blijven en compatibel blijven met
elke nieuwe versie van het besturingssysteem, zolang deze Apps worden gedistribueerd via de
App Store. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Apple op elk moment naar eigen goeddunken
Apps uit de App Store mag verwijderen als deze niet compatibel zijn met de dan geldende versie
van het besturingssysteem.
6.9
Selectie door Apple voor distributie
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als U Uw App bij Apple indient voor distributie via de App
Store, Custom App Distribution of TestFlight, Apple naar eigen goeddunken:

(a) mag vaststellen dat Uw App helemaal of deels niet voldoet aan de op dat moment geldende
Documentatie of Programmavereisten;
(b) Uw App om welke reden dan ook, mag afwijzen voor distributie, zelfs als Uw App voldoet aan
de Documentatie- en Programmavereisten; of
(c) Uw App mag selecteren en digitaal ondertekenen voor distributie via de App Store, Custom
App Distribution of TestFlight.

Apple is niet verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven, schade, verliezen (inclusief maar niet
beperkt tot gemiste zakelijke kansen of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden die U kunt
oplopen als gevolg van de ontwikkeling van Uw App, het gebruik van de Apple Software, Apple
Services of Apple Certificaten of deelname aan het Programma, inclusief maar niet beperkt tot
het feit dat Uw App mogelijk niet wordt geselecteerd voor distributie via de App Store of Custom
App Distribution. U bent als enige verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Apps die veilig zijn,
vrij van defecten in ontwerp en werking, en die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
U bent ook als enige verantwoordelijk voor alle documentatie en klantenondersteuning en
garantie voor eindgebruikers voor die Apps. Het feit dat Apple een App heeft beoordeeld, getest,
goedgekeurd of geselecteerd, ontslaat U niet van deze verantwoordelijkheden.

7.

applicaties:

Distributie van Apps en Bibliotheken

Apps die onder deze Overeenkomst zijn ontwikkeld voor iOS, watchOS, iPadOS of tvOS, kunnen
op vier manieren worden verspreid: (1) via de App Store, indien geselecteerd door Apple, (2) via
de Custom App Distribution, indien geselecteerd door Apple, (3) via Ad Hoc-distributie in
overeenstemming met Artikel 7.3, en (4) voor bètatests via TestFlight in overeenstemming met
Artikel 7.4. Apps voor macOS kunnen worden gedistribueerd: (a) via de App Store, indien
geselecteerd door Apple, (b) afzonderlijk gedistribueerd onder deze Overeenkomst, en (c) voor
bètatests via TestFlight in overeenstemming met Artikel 7.4.
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7.1
Levering van Apps met gratis licenties via de App Store of via Custom App
Distribution
Als U Uw App kwalificeert als een Gelicentieerde app, komt deze in aanmerking voor levering aan
eindgebruikers via de App Store of Custom App Distribution door Apple en/of een
dochteronderneming van Apple. Als U wilt dat Apple en/of een dochteronderneming van Apple
Uw Gelicentieerde app gratis (kosteloos) via de App Store of Custom App Distribution levert
of aanvullende content, functionaliteit of services autoriseert die U in Uw Gelicentieerde app
beschikbaar stelt via het gebruik van de In-App Purchase API aan eindgebruikers, dan stelt
U Apple en dochterondernemingen van Apple aan als Uw wettelijke vertegenwoordiger en/of
commissionair overeenkomstig de voorwaarden van Bijlage 1 voor Gelicentieerde apps die
door U zijn aangemerkt als gratis apps.
7.2
Schema 2 en Schema 3 voor op vergoedingen gebaseerde Gelicentieerde
apps; Transactiebewijzen
Als Uw App wordt gekwalificeerd als een Gelicentieerde app en U van plan bent om
eindgebruikers een vergoeding van welke aard dan ook in rekening te brengen voor Uw
Gelicentieerde app of binnen Uw Gelicentieerde app door het gebruik van de In-App
Purchase API, moet U een afzonderlijke overeenkomst (Schema 2) met Apple en/of een
dochteronderneming van Apple sluiten voordat een dergelijke commerciële distributie van Uw
Gelicentieerde app kan plaatsvinden via de App Store of voordat een dergelijke commerciële
levering van aanvullende content, functionaliteit of diensten waarvoor U eindgebruikers een
vergoeding in rekening brengt kan worden geautoriseerd door het gebruik van de In-App
Purchase API in Uw Gelicentieerde app. Als U wilt dat Apple Uw App tegen betaling ondertekent
en distribueert via Custom App Distribution, moet U een afzonderlijke overeenkomst sluiten met
Apple en/of een dochteronderneming van Apple (Schema 3) voordat een dergelijke distributie
kan plaatsvinden. Voor zover U met Apple en/of een dochteronderneming van Apple Schema 2
of Schema 3 afsluit (of eerder hebt afgesloten), worden de voorwaarden van Schema 2 of 3 door
deze verwijzing geacht in deze Overeenkomst te zijn opgenomen.
Wanneer een eindgebruiker Uw Gelicentieerde app installeert, zal Apple U een transactiebewijs
verstrekken dat is ondertekend met een Apple Certificaat. Het is Uw verantwoordelijkheid om
te controleren of een dergelijk certificaat en transactiebewijs zijn afgegeven door Apple, zoals
uiteengezet in de Documentatie. U bent als enige verantwoordelijk voor Uw beslissing om
op dergelijke certificaten en transactiebewijzen te vertrouwen. UW GEBRUIK VAN OF
VERTROUWEN IN DERGELIJKE CERTIFICATEN EN TRANSACTIEBEWIJZEN IN VERBAND MET
EEN AANKOOP VAN EEN GELICENTIEERDE APP IS OP EIGEN RISICO. APPLE GEEFT GEEN
ENKELE GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, ACCURATESSE,
BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN MET
BETREKKING TOT DERGELIJKE APPLE CERTIFICATEN EN TRANSACTIEBEWIJZEN. U stemt
ermee in dat U dergelijke certificaten en transactiebewijzen alleen zult gebruiken in
overeenstemming met de Documentatie, en dat U de normale werking van dergelijke digitale
certificaten of transactiebewijzen niet zult verstoren of verknoeien, inclusief maar niet beperkt
tot vervalsing of ander misbruik.
7.3
Distributie op geregistreerde apparaten (ad-hocdistributie)
U mag, onder de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, Uw Apps voor iOS,
watchOS, iPadOS en tvOS ook distribueren aan personen binnen Uw bedrijf, organisatie,
onderwijsinstelling, groep of aan personen die anderszins aan U zijn gelieerd voor gebruik
op een beperkt aantal Geregistreerde apparaten (zoals gespecificeerd in de webportal van het
Programma), als Uw App digitaal is ondertekend met Uw Apple Certificaat zoals beschreven in
deze Overeenkomst. Door Uw App op deze manier te distribueren op Geregistreerde apparaten,
verklaart en garandeert U aan Apple dat Uw App voldoet aan de op dat moment geldende
Documentatie en Programmavereisten en stemt U ermee in met Apple samen te werken, vragen
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te beantwoorden en informatie over Uw App te verstrekken, zoals redelijkerwijs wordt gevraagd
door Apple. U stemt er ook mee in als enige verantwoordelijk te zijn om te bepalen welke
personen binnen Uw bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of aangesloten groep toegang
moeten hebben tot en gebruik moeten maken van Uw Apps en Geregistreerde apparaten en voor
het beheer van dergelijke Geregistreerde apparaten. Apple is niet verantwoordelijk voor enige
kosten, uitgaven, schade, verliezen (inclusief maar niet beperkt tot gemiste zakelijke kansen
of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden die U kunt oplopen als gevolg van het op deze
manier distribueren van Uw Apps, of voor Uw nalatigheid om de toegang tot en het gebruik van
Uw Apps en Geregistreerde apparaten adequaat te beheren, te beperken of anderszins te
controleren. U bent verantwoordelijk voor het bijvoegen of anderszins opnemen, naar eigen
goeddunken, van eventuele relevante gebruiksvoorwaarden bij Uw Apps. Apple is niet
verantwoordelijk voor enige schending van Uw gebruiksvoorwaarden. U bent als enige
verantwoordelijk voor alle gebruikersondersteuning, garantie en ondersteuning van Uw Apps.
7.4
Distributie via TestFlight
A.
Interne distributie voor Geautoriseerde ontwikkelaars en gebruikers van App
Store Connect
U mag TestFlight gebruiken voor interne distributie van bètaversies van Uw Apps naar een
beperkt aantal (zoals gespecificeerd op de ontwikkelaarswebsite van TestFlight) van Uw
Geautoriseerde ontwikkelaars of gebruikers van App Store Connect die deel uitmaken van
Uw bedrijf of organisatie, maar uitsluitend voor intern gebruik bij het testen, evalueren en/of
het ontwikkelen van Uw Apps. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op
elk moment van U te verlangen dat U de distributie van dergelijke Apps naar Uw Geautoriseerde
ontwikkelaars of gebruikers van App Store Connect via TestFlight, of naar een bepaalde
Geautoriseerde ontwikkelaar of gebruiker van App Store Connect, stopzet.
B.
Externe distributie voor bètatesters
U mag TestFlight ook gebruiken voor externe distributie van bètaversies van Uw Apps naar een
beperkt aantal Bètatesters (zoals gespecificeerd op de ontwikkelaarswebsite van TestFlight),
maar uitsluitend voor het testen en evalueren van dergelijke bètaversies van Uw Apps en alleen
als Uw App is goedgekeurd voor een dergelijke distributie door Apple zoals uiteengezet in artikel
6.5 (TestFlight-inzending). U mag Uw bètatesters geen kosten in rekening brengen om deel te
nemen aan TestFlight van Apple of voor het gebruik van dergelijke bètaversies. U mag TestFlight
niet gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met het verbeteren van de kwaliteit,
prestaties of bruikbaarheid van bètaversies van Uw App (bijv. de continue distributie van
demoversies van Uw App in een poging om de App Store te omzeilen of het aanbieden van
proefversies van Uw Apps met het oog op het verkrijgen van gunstige beoordelingen in App
Store, zijn verboden). Als Uw App in de eerste plaats is bedoeld voor kinderen, moet U
bovendien verifiëren dat Uw bètatesters meerderjarig zijn volgens de geldende regels in hun
rechtsgebied. Als U ervoor kiest om bètatesters aan TestFlight toe te voegen, aanvaardt U
de verantwoordelijkheid voor alle uitnodigingen die naar dergelijke eindgebruikers worden
verzonden en voor het verkrijgen van hun toestemming om contact met hen op te nemen. Apple
zal de e-mailadressen die U verstrekt via TestFlight alleen gebruiken voor het verzenden van
uitnodigingen naar dergelijke eindgebruikers via TestFlight. Door e-mailadressen te uploaden
om uitnodigingen naar bètatesters te sturen, garandeert U dat U een geschikte wettelijke basis
hebt voor het gebruik van die e-mailadressen om uitnodigingen te verzenden. Als een bètatester
U verzoekt om geen contact meer met hem of haar op te nemen (hetzij via TestFlight of
anderszins), dan stemt U ermee in dit onmiddellijk te doen.
C.
Gebruik van TestFlight-informatie
Voor zover TestFlight U analytische informatie verschaft over het gebruik van bètaversies van
Uw App door eindgebruikers (bijv. over de installatietijd, frequentie van het gebruik van de App
door een persoon, enz.) en/of andere gerelateerde informatie (bijv. suggesties van testers,
feedback, schermafbeeldingen), stemt U ermee in die gegevens uitsluitend te gebruiken voor
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het verbeteren van Uw Apps en gerelateerde producten. U stemt ermee in dergelijke informatie
niet aan derden te verstrekken, met uitzondering van Serviceproviders die U helpen bij het
verwerken en analyseren van die gegevens namens U en die deze niet voor enig ander doel
mogen gebruiken of aan een andere partij bekend mogen maken (en dan alleen voor zover niet
verboden door Apple). Voor de duidelijkheid: U mag geen analyse-informatie over bètaversies
die door Apple aan U is verstrekt over Uw Apps als onderdeel van TestFlight samenvoegen (of
aan een derde partij toestaan om deze informatie samen te voegen) met de analyse-informatie
over bètaversies van andere ontwikkelaars, of dergelijke informatie opslaan in een opslagplaats
voor analyse-informatie over bètaversies voor ontwikkelaars. Verder mag U geen via TestFlight
verstrekte analyse-informatie over bètaversies gebruiken voor het de-anonimiseren van
informatie die is verkregen van of met betrekking tot een bepaald apparaat of een bepaalde
eindgebruiker buiten TestFlight om (U mag bijvoorbeeld niet gegevens die via TestFlight zijn
verzameld voor een bepaalde eindgebruiker proberen te koppelen aan informatie die in
geanonimiseerde vorm wordt verstrekt via de analyseservice van Apple).
Bibliotheken:
7.5
Distributie van Bibliotheken
U kunt bibliotheken ontwikkelen met behulp van de Apple-software. Niettegenstaande
andersluidende bepalingen in de Overeenkomst van Xcode en Apple SDK's of de Overeenkomst
van Swift Playgrounds, mag U onder deze Overeenkomst Bibliotheken ontwikkelen voor iOS,
watchOS, iPadOS en/of tvOS met gebruikmaking van de toepasselijke Apple SDK's die worden
geleverd als onderdeel van de Xcode- en Apple SDK-licentie of Swift Playgrounds-licentie, op
voorwaarde dat de desbetreffende Bibliotheken uitsluitend worden ontwikkeld en gedistribueerd
voor gebruik met een iOS-product, Apple Watch of Apple TV en U het gebruik van de
desbetreffende bibliotheken beperkt tot het gebruik bij deze producten. Als Apple vaststelt dat
Uw Bibliotheek niet is ontworpen voor gebruik met een iOS-product, Apple Watch of Apple TV,
kan Apple op elk moment van U verlangen dat U de distributie van Uw Bibliotheek stopzet, en U
gaat ermee akkoord om onmiddellijk nadat Apple U hiervan op de hoogte heeft gesteld, de
distributie van die Bibliotheek te staken en samen te werken met Apple om alle resterende
exemplaren van die Bibliotheek te verwijderen. Voor de duidelijkheid: de voorgaande beperking is
niet bedoeld om het ontwikkelen van bibliotheken voor macOS te verbieden.
7.6.
Geen andere distributie toegestaan onder deze Overeenkomst
Behalve de distributie van gratis beschikbare Gelicentieerde apps via de App Store of Custom
App Distribution in overeenstemming met Artikel 7.1 en 7.2, de distributie van Apps voor
gebruik op Geregistreerde apparaten als uiteengezet in Artikel 7.2 (Ad Hoc Distribution), de
distributie van Apps voor bètatests via TestFlight zoals uiteengezet in Artikel 7.4, de distributie
van Bibliotheken in overeenstemming met Artikel 7.5, de distributie van Passen in
overeenstemming met Bijlage 5, de levering van Safari-pushberichten op macOS, de distributie
van Safari-extensies op macOS, de distributie van Apps en bibliotheken die zijn ontwikkeld voor
macOS, en/of zoals anderszins hierin is toegestaan; is geen enkele andere distributie van
programma's of apps die zijn ontwikkeld met behulp van de Apple Software hieronder
geautoriseerd of toegestaan. Bij het ontbreken van een afzonderlijke overeenkomst met Apple,
gaat U ermee akkoord Uw App voor iOS-producten, Apple Watch of Apple TV niet aan derden via
andere distributiemethoden te distribueren of om anderen in staat te stellen of toe te staan dit te
doen. U stemt ermee in om Uw Gedekte producten alleen te distribueren in overeenstemming
met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
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8.

Programmakosten

Als tegenprestatie voor de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze
Overeenkomst en Uw deelname aan het Programma, gaat U ermee akkoord Apple de jaarlijkse
programmavergoeding te betalen die op de programmawebsite wordt vermeld, tenzij U een
geldige vrijstelling van vergoeding van Apple hebt ontvangen. Een dergelijke vergoeding kan niet
worden gerestitueerd en eventuele belastingen die kunnen worden geheven over de Applesoftware, Apple-services of Uw gebruik van het Programma zijn Uw verantwoordelijkheid. De
vergoeding voor het Programma moet vooraf worden betaald en niet achteraf op het moment
dat U Apps indient (of opnieuw indient) bij Apple onder deze Overeenkomst, en Uw voortgezet
gebruik van de webportal en de Services van het Programma is afhankelijk van Uw betaling van
deze vergoeding, indien van toepassing. Als U ervoor kiest om de betaling van Uw jaarlijkse
programmakosten automatisch te verlengen, stemt U ermee in dat Apple de kosten in rekening
brengt op de creditcard die U bij Apple hebt geregistreerd voor dergelijke kosten, met
inachtneming van de voorwaarden waarmee U akkoord gaat op de webportal van het Programma
op het moment dat U kiest voor een lidmaatschap op basis van automatische verlenging.
Als U Uw programmakosten betaalt via de Apple Developer-app, zijn ook de voorwaarden
van bijlage 9 (Aanvullende voorwaarden voor abonnementen die zijn aangeschaft
via de Apple Developer-app) van toepassing.

9.

Vertrouwelijkheid

9.1
Informatie van Apple die als vertrouwelijk wordt beschouwd
U stemt ermee in dat alle bètaversies van de Apple Software en Apple Services (inclusief
bètadocumentatie), bètaversies van Apple hardware, het FPS-implementatiepakket en alle hierin
opgenomen bepalingen en voorwaarden die bètafuncties openbaren, zullen worden beschouwd
als 'Vertrouwelijke informatie van Apple', op voorwaarde echter dat bij de commerciële release
van de Apple Software de algemene voorwaarden die bètafuncties van de Apple Software of
Services openbaren, niet langer vertrouwelijk zullen zijn. Behoudens het voorgaande omvat
vertrouwelijke informatie van Apple niet het volgende: (i) informatie die algemeen en legitiem
beschikbaar is voor het publiek zonder fout of inbreuk van Uw zijde, (ii) informatie die algemeen
beschikbaar wordt gesteld aan het publiek door Apple, (iii) informatie die onafhankelijk door
U is ontwikkeld zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie van Apple, (iv) informatie
die rechtmatig is verkregen van een derde partij die het recht had om deze zonder beperking
aan U over te dragen of openbaar te maken, of (v) enige FOSS die is opgenomen in de Apple
Software en die licentievoorwaarden bevat die geen vertrouwelijkheidsverplichtingen of
de openbaarmaking van dergelijke FOSS opleggen. Verder stemt Apple ermee in dat U niet
gebonden bent aan de voorgaande vertrouwelijkheidsvoorwaarden met betrekking tot
technische informatie over pre-release Apple-software en -services die door Apple zijn
bekendgemaakt op WWDC (Worldwide Developers Conference, de wereldwijde
ontwikkelaarsconferentie van Apple), behalve dat U geen screenshots mag posten van
of openbare recensies mag schrijven over pre-release Apple-software, Apple-services of hardware, en deze ook niet mag herdistribueren.
9.2
Verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie van Apple
U stemt ermee in om vertrouwelijke informatie van Apple te beschermen met ten minste dezelfde
mate van zorg die U gebruikt om Uw eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbaar belang te
beschermen, maar in elk geval minimaal met een redelijke mate van zorg. U stemt ermee in om
de vertrouwelijke informatie van Apple uitsluitend te gebruiken om Uw rechten uit te oefenen en
Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, en U stemt ermee in om de
vertrouwelijke informatie van Apple niet voor enig ander doel, voor Uw eigen voordeel of dat van
een derde partij, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. U stemt
er verder mee in geen vertrouwelijke informatie van Apple bekend te maken of te verspreiden aan
iemand anders dan: (i) een van Uw werknemers of contractanten, of een van de leden van Uw
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faculteit of personeel als U een onderwijsinstelling bent, die hiervan op de hoogte moet
zijn en die gebonden is door een schriftelijke overeenkomst die ongeoorloofd gebruik of
openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie van Apple verbiedt; of (ii) tenzij anders
overeengekomen of schriftelijk toegestaan door Apple. U mag vertrouwelijke informatie van
Apple openbaar maken voor zover dit wettelijk verplicht is, op voorwaarde dat U een redelijke
inspanning doet om Apple van een dergelijke verplichting op de hoogte te stellen voordat U de
vertrouwelijke informatie van Apple openbaar maakt, en dat U bescherming van de vertrouwelijke
informatie van Apple verkrijgt. U erkent dat schade door ongepaste openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie van Apple onherstelbaar kan zijn. Apple is daarom gerechtigd om, naast
andere verhaalsmogelijkheden, via een (voorlopig) gerechtelijk bevel redelijke schadevergoeding
te vorderen.
9.3
Bij Apple ingediende informatie die niet als vertrouwelijk wordt beschouwd
Apple werkt samen met veel ontwikkelaars van apps en software en sommige van hun producten
kunnen lijken op of concurreren met Uw Apps. Apple kan ook eigen soortgelijke of concurrerende
Applicaties en Producten ontwikkelen of kan besluiten dit in de toekomst te doen. Om mogelijke
misverstanden te voorkomen en tenzij anders uitdrukkelijk hierin uiteengezet, kan Apple niet
instemmen met en doet het uitdrukkelijk afstand van vertrouwelijkheidsverplichtingen of
gebruiksbeperkingen, expliciet of impliciet, met betrekking tot enige informatie die U mogelijk
verstrekt in verband met deze Overeenkomst of het Programma, inclusief maar niet beperkt
tot informatie over Uw App, Gelicentieerde app-informatie en metadata (naar dergelijke
openbaarmakingen wordt verwezen als 'Openbaarmakingen door licentiehouder'). U gaat
ermee akkoord dat dergelijke openbaarmakingen door de licentiehouder niet vertrouwelijk
zullen zijn. Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld, staat het Apple vrij
om alle Openbaarmakingen van de licentiehouder onbeperkt te gebruiken en openbaar te maken
zonder U hiervan op de hoogte te stellen of hiervoor vergoeding te verlenen. U ontheft Apple
van alle aansprakelijkheid en verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de ontvangst, de
beoordeling, het gebruik of de openbaarmaking van enig deel van enige Openbaarmakingen
van de licentiehouder. Alle fysieke materialen die U bij Apple indient, worden eigendom van
Apple en Apple is niet verplicht om die materialen aan U te retourneren of de vernietiging
ervan te certificeren.
9.4
Persberichten en andere publiciteit
U mag geen persbericht uitgeven of andere publieke uitspraken doen over deze overeenkomst,
de voorwaarden van de overeenkomst of de relatie van de partijen zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple, die naar goeddunken van Apple kan
worden onthouden.

10.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt U ermee in om Apple, haar
directeuren, functionarissen, werknemers, onafhankelijke contractanten en agenten (elk een
'Gevrijwaarde Apple-partij') van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, belastingen,
uitgaven en kosten, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria en gerechtskosten
(gezamenlijk 'Verliezen'), gemaakt door een Gevrijwaarde Apple-partij en voortvloeiend uit
of verband houdend met een van de volgende zaken (maar met uitzondering ten behoeve van
dit Artikel, een App voor macOS die buiten de App Store wordt gedistribueerd en geen gebruik
maakt van Apple Services of Certificaten): (i) Uw schending van een certificering, convenant,
verplichting, vertegenwoordiging of garantie in deze Overeenkomst, inclusief Schema 2 en
Schema 3 (indien van toepassing); (ii) alle claims dat Uw Gedekte product of de distributie,
verkoop, koop, gebruik of import van Uw Gedekte product (alleen of als een essentieel onderdeel
van een combinatie), informatie over Gelicentieerde apps, Metadata of Passen in strijd is met of
inbreuk maken op intellectuele eigendommen of eigendomsrechten van derden; (iii) Uw
schending van Uw verplichtingen onder de EULA (zoals gedefinieerd in Schema 1 of Schema 2
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of Schema 3 (indien van toepassing)) voor Uw Gelicentieerde App; (iv) het door Apple
toegestane gebruik, promotie of levering van Uw Gelicentieerde app, Informatie over de
Gelicentieerde app, Safari-pushbericht, Safari-extensie (indien van toepassing), Informatie,
metadata, gerelateerde handelsmerken en logo's of afbeeldingen en ander materiaal doorgeven
die U aan Apple verstrekt onder deze Overeenkomst, inclusief Schema 2 of Schema 3 (indien van
toepassing); (v) alle vorderingen, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van eindgebruikers,
met betrekking tot Uw Gedekte producten, informatie over Gelicentieerde apps, informatie over
Passen of gerelateerde logo's, handelsmerken, content of afbeeldingen; of (vi) Uw gebruik
(inclusief het gebruik van Uw Geautoriseerde ontwikkelaars) van de Apple Software of Services,
informatie over Uw Gelicentieerde app, informatie over Passen, Metadata, Uw Geautoriseerde
testunits, Uw Geregistreerde apparaten, Uw Gedekte producten of Uw ontwikkeling en distributie
van een van de voorgaande.
U erkent dat noch de Apple Software, noch enige Services bedoeld zijn voor gebruik in de
ontwikkeling van Gedekte producten waarbij fouten of onnauwkeurigheden in de content,
functionaliteit, services, gegevens of informatie die door een van de voorgaande worden
verstrekt of het falen van een van de voorgaande, kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel
of ernstige fysieke of milieuschade, en, voor zover wettelijk toegestaan, gaat U hierbij akkoord
om elke Gevrijwaarde Apple-partij schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren
van alle Verliezen die een dergelijke Gevrijwaarde Apple-partij lijdt als gevolg van dat gebruik.
In geen geval mag U een schikking treffen of een dergelijke overeenkomst aangaan met derden
die van invloed is op de rechten van Apple of die Apple op enigerlei wijze bindt, zonder de
voorafgaande, schriftelijke toestemming van Apple.

11.

Looptijd en beëindiging

11.1
Looptijd
De Looptijd van deze Overeenkomst wordt verlengd tot één (1) jaar na de oorspronkelijke
activeringsdatum van Uw Programma-account. Daarna wordt op voorwaarde van naleving
van de voorwaarden van deze Overeenkomst de Looptijd automatisch verlengd met
achtereenvolgende perioden van één (1) jaar, tenzij de Looptijd eerder wordt beëindigd
in overeenstemming met deze Overeenkomst.
11.2
Beëindiging
Deze Overeenkomst en alle rechten en licenties die Apple hieronder verleent en alle services
die hieronder worden verleend, worden met onmiddellijke ingang beëindigd na kennisgeving
van Apple:
(a) als U of een van Uw Geautoriseerde ontwikkelaars niet voldoet aan enige voorwaarde van
deze Overeenkomst anders dan die hieronder in dit Artikel 11.2 en een dergelijke schending niet
binnen 30 dagen na kennisneming of kennisgeving van een dergelijke schending te verhelpen;
(b) als U of een van Uw Geautoriseerde ontwikkelaars niet voldoet aan de voorwaarden van
Artikel 9 (Vertrouwelijkheid);
(c) in het geval van de omstandigheden die zijn beschreven die in de onderstaande subArtikel
getiteld 'Scheidbaarheid';
(d) als U, op enig moment tijdens de Looptijd, een procedure wegens inbreuk op een octrooi
tegen Apple start;
(e) als U insolvent wordt, Uw schulden niet op de vervaldag betaalt, Uw bedrijf ontbindt of
Uw zakelijke activiteiten stopt, faillissement aanvraagt of een faillissementsaanvraag tegen
U is ingediend;
(f) als U of een entiteit of persoon die directe of indirecte controle over U heeft of gezamenlijk
met U wordt gecontroleerd (waarbij 'controle' de betekenis heeft die in artikel 14.8 wordt
gedefinieerd), onderhevig is of wordt aan sancties of overige beperkingen in de landen of regio's
die in App Store Connect beschikbaar zijn; of
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(f) als U zich bezighoudt met of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan een misleidende,
frauduleuze, ongepaste, onwettige of oneerlijke handeling met betrekking tot deze
Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, het verkeerd voorstellen van de aard van Uw
App (bijv. verbergen of proberen om functionaliteit te verbergen voor Apple's beoordeling, het
vervalsen van consumentenrecensies voor Uw App, het plegen van betalingsfraude enz.).
Apple kan deze Overeenkomst ook beëindigen, of Uw rechten om de Apple-software of services te gebruiken opschorten als U nieuwe Programmavereisten of
Overeenkomstvoorwaarden niet accepteert zoals beschreven in Artikel 4. Beide partijen
hebben het recht om deze Overeenkomst te beëindigen met of zonder opgaaf van redenen.
De beëindiging wordt dertig (30) dagen nadat aan de andere partij een schriftelijke kennisgeving
van de beëindiging is verstrekt van kracht.
11.3
Gevolgen van beëindiging
Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, stemt U ermee in om
onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Apple Software en Services en alle kopieën,
geheel of gedeeltelijk, van de Apple Software en alle informatie met betrekking tot de Services
(inclusief Uw Push-app-ID) en alle kopieën met vertrouwelijke informatie van Apple die in het
bezit of beheer van U en Uw Geautoriseerde ontwikkelaars zijn, te wissen en te vernietigen.
Op verzoek van Apple gaat U ermee akkoord om een schriftelijke verklaring van de vernietiging
aan Apple te verstrekken. Bij het verstrijken van de Leveringsperiode die is gedefinieerd en
uiteengezet in Schema 1 zullen alle Gelicentieerde apps en Gelicentieerde app-informatie in het
bezit of beheer van Apple worden verwijderd of vernietigd binnen een redelijke termijn daarna,
met uitzondering van eventuele archiefkopieën die worden bewaard in overeenstemming met de
standaard zakelijke praktijken van Apple of moeten worden bewaard vanwege de toepasselijke
wet, regel of regelgeving. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze
Overeenkomst: Artikel 1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1(d), 3.1(e), 3.1(f), 3.2, en 3.3, de tweede alinea van
Artikel 5.1 (met uitzondering van de laatste twee zinnen behalve de beperkingen, die van kracht
blijven), de derde alinea van Artikel 5.1, de laatste zin van de eerste alinea van Artikel 5.3 en de
beperkingen en restricties van Artikel 5.3, Artikel 5.4, de eerste zin en de restricties van Artikel
6.6, de restricties van Artikel 6.7, de tweede alinea van Artikel 6.9, Artikel 7.1 (Schema 1 voor de
Leveringsperiode), de beperkingen van Artikel 7.3, 7.4 en 7.5, Artikel 7.6, Artikel 9 tot en met 14;
in Bijlage 1, de laatste zin van Artikel 1.1, Artikel 2, Artikel 3.2 (maar alleen voor bestaande
promoties), de tweede en derde zin van Artikel 4, Artikel 5, en Artikel 6; in Bijlage 2, Artikel 1.3, 2,
3, 4, 5, 6 en 7; in Bijlage 3, Artikel 1, 2 (met uitzondering van de tweede zin van Artikel 2.1), 3 en
4; in Bijlage 4, Artikel 1.2, 1.5, 1.6, 2, 3 en 4; in Bijlage 5, Artikel 2.2, 2.3, 2.4 (maar alleen voor
bestaande promoties), 3.3, en 5; in Bijlage 6, Artikel 1.2, 1.3, 2, 3, en 4; en in Bijlage 7, Artikel 1.1
en Artikel 1.2 en Bijlage 8. Apple is niet aansprakelijk voor compensatie, vrijwaring of schade van
welke aard dan ook als gevolg van het beëindigen van deze Overeenkomst in overeenstemming
met de voorwaarden ervan, en beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan enig
ander recht of rechtsmiddel dat Apple heeft, nu of in de toekomst.

12.

GEEN GARANTIE

De Apple-software of -services kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten die storingen of
gegevensverlies kunnen veroorzaken, en zijn mogelijk onvolledig. Apple en haar licentiegevers
behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de
toegang tot de Services (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit
te schakelen. Apple en haar licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen
of het onbruikbaar maken van de toegang tot dergelijke Services. Apple of haar licentiegevers
kunnen ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde Services, de
Services voor onbepaalde tijd verwijderen of de Services op elk gewenst moment en in elk geval
en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid annuleren. VOOR ZOVER MAXIMAAL
TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ERKENT U UITDRUKKELIJK EN GAAT
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U ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE, DE
VEILIGHEIDSOPLOSSING EN ALLE SERVICES OP EIGEN RISICO IS EN DAT U DE VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT EN HET GEHELE RISICO MET BETREKKING DE
BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES EN ACCURATESSE. DE APPLE SOFTWARE,
VEILIGHEIDSOPLOSSING EN ALLE SERVICES WORDEN GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN
'ZOALS BESCHIKBAAR', MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE,
AGENTEN VAN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN APPLE (GEZAMENLIJK 'APPLE' GENOEMD
IN DE DOELEINDEN VAN DE ARTIKELEN 12 EN 13) WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN
VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE, VEILIGHEIDSOPLOSSING
EN SERVICES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING
VAN DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTE
KWALITEIT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID
EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN
STORING IN UW GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE, BEVEILIGINGSOPLOSSING OF
SERVICES, DAT DE APPLE SOFTWARE, BEVEILIGINGSOPLOSSING OF SERVICES AAN
UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE APPLE SOFTWARE,
BEVEILIGINGSOPLOSSING OF SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS
ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE APPLE SOFTWARE, VEILIGHEIDSOPLOSSING
OF SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE APPLE SOFTWARE,
BEVEILIGINGSOPLOSSING OF SERVICES COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET TOEKOMSTIGE
APPLE-PRODUCTEN, SERVICES OF SOFTWARE OF ENIGE SOFTWARE, APPS OF SERVICES
VAN DERDEN, OF DAT ENIGE INFORMATIE DIE VIA DE APPLE SOFTWARE OF SERVICES
WORDT OPGESLAGEN OF VERZONDEN, NIET VERLOREN ZAL GAAN OF WORDT
BESCHADIGD. U ERKENT DAT DE APPLE-SOFTWARE EN -SERVICES NIET BEDOELD
OF GESCHIKT IS/ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR FOUTEN,
VERTRAGINGEN, STORINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE VERZENDING OF OPSLAG
VAN GEGEVENS OF INFORMATIE DOOR OF VIA DE APPLE-SOFTWARE KAN LEIDEN TOT
LETSEL OF FINANCIËLE, FYSIEKE, EIGENDOMS- OF MILIEUSCHADE, MET INBEGRIP VAN EN
ZONDER BEPERKING DE WERKING VAN KERNFACILITEITEN, LUCHTVAARTUIGENNAVIGATIEOF COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, LEVENSONDERSTEUNENDE
SYSTEMEN OF WAPENSYSTEMEN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES
VERSTREKT DOOR APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER
KAN NIMMER EEN GARANTIE INHOUDEN DIE NIET AL EXPLICIET IS VERMELD IN DEZE
OVEREENKOMST. ALS DE APPLE SOFTWARE, DE BEVEILIGINGSOPLOSSING OF DE SERVICES
IN GEBREKE BLIJVEN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NODIGE ONDERHOUD,
REPARATIE OF CORRECTIE. Locatiegegevens en eventuele kaartgegevens die door de Services
of de Software worden verstrekt, zijn alleen voor elementaire navigatiedoeleinden en zijn niet
bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn of waar
foutieve, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens tot de dood, lichamelijk letsel, materiële
schade of milieuschade kunnen leiden. Noch Apple, noch enige van haar licentiegevers
garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid
van de locatiegegevens of andere gegevens of informatie die door de Services of de Software
worden weergegeven.

13.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL APPLE IN GEEN
GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE,
SPECIALE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE OF ALS STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING,
MET INBEGRIP, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING,
VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF ENIGE ANDERE
COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE
OVEREENKOMST, UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE APPLE
SOFTWARE, VEILIGHEIDSOPLOSSING, SERVICES, APPLE CERTIFICATEN OF UW
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ONTWIKKELINGSINSPANNINGEN OF DEELNAME AAN HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN
VOLGENS EEN CONTRACTENTHEORIE, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (MET INBEGRIP
VAN NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VAN PRODUCTEN OF ANDERSZINS, ZELFS ALS
APPLE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE,
EN ONGEACHT HET MISLUKKEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL. In geen geval zal de totale
aansprakelijkheid van Apple jegens U onder deze Overeenkomst voor alle schade (anders
dan vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) meer bedragen
dan vijftig dollar ($ 50,00).

14.

Algemene juridische voorwaarden

14.1
Kennisgevingen van derden
Onderdelen van de Apple-software of -services kunnen software of ander auteursrechtelijk
beschermd materiaal van derden gebruiken of bevatten. Erkenning van rechten,
licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke
materialen zijn vervat in de elektronische Documentatie voor de Apple Software en Services
en Uw gebruik van dit materiaal is onderworpen aan de respectieve voorwaarden.
14.2
Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens
A.
Pre-releaseversies van iOS, watchOS, tvOS, iPadOS en macOS
Voor leverings- en testdoeleinden, en om Apple, haar partners en externe ontwikkelaars te
helpen hun producten en services te verbeteren, en tenzij U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars
zich afmelden in de pre-releaseversies van iOS, watchOS, tvOS, iPadOS of macOS, indien van
toepassing, erkent U dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten diagnostische,
technische en gebruikslogboeken en informatie van Uw Geautoriseerde testunits (waarop prereleaseversies van de Apple-software en -services worden uitgevoerd) zullen verzamelen,
gebruiken, opslaan, verzenden, verwerken en analyseren (gezamenlijk 'Verzamelen') als
onderdeel van het ontwikkelaarsproces. Deze informatie wordt verzameld in een vorm waardoor
U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars niet persoonlijk worden geïdentificeerd en kan op elk
moment worden verzameld bij Uw Geautoriseerde testunits. De informatie die wordt Verzameld
omvat, maar is niet beperkt tot, algemene diagnostische en gebruiksgegevens, verschillende
unieke apparaat-ID's, verschillende unieke systeem- of hardware-ID's, details over hardwareen besturingssysteemspecificaties, prestatiestatistieken en gegevens over hoe U Uw
geautoriseerde testunit, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, en, als
locatieservices is ingeschakeld, bepaalde locatiegegevens gebruikt. U stemt ermee in dat Apple
dergelijke diagnostische en technische gegevens, gebruikslogboeken en informatie mag delen
met partners en externe ontwikkelaars om hen in staat te stellen hun producten en services
die werken op of in verband met producten van het merk Apple, te verbeteren. Door prereleaseversies van iOS, watchOS, tvOS, iPadOS of macOS op Uw Geautoriseerde
testunits te installeren of te gebruiken, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Apple en
haar dochterondernemingen en agenten Uw toestemming hebben om al dergelijke
informatie te verzamelen en deze te gebruiken zoals hierboven in deze Artikel is
uiteengezet.
B.
Andere pre-releaseversies van Apple-software en -services
Om de producten en services van Apple te testen, aan te bieden en te verbeteren, en alleen als
U ervoor kiest om andere bètaversies van Apple Software of Services die worden geleverd als
onderdeel van het ontwikkelaarsproces of -programma te installeren of te gebruiken, erkent
U dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten diagnostische, technische, gebruiksen gerelateerde informatie van andere bètaversies van Apple Software en Services mogen
verzamelen. Apple stelt U op de hoogte van het Verzamelen van dergelijke informatie op de
webportal van het Programma, en U dient de releaseopmerkingen en andere informatie die door
Apple op een dergelijke locatie wordt bekendgemaakt zorgvuldig door te lezen voordat U besluit
om al dan niet dergelijke pre-releaseversies van Apple-software of -services te installeren of te
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gebruiken. Door dergelijke pre-releaseversies van Apple-software en -services
te installeren of te gebruiken, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Apple en haar
dochterondernemingen en agenten Uw toestemming hebben om al deze informatie
te verzamelen en deze te gebruiken zoals hierboven is uiteengezet.
C.
Services voor apparaatimplementatie
Om de apparaatinrichtings-, accountverificatie- en implementatiefuncties van de Apple-software en services te installeren en te gebruiken, zijn mogelijk bepaalde unieke identificatiegegevens voor Uw
computer, iOS-producten, watchOS-apparaten, tvOS-apparaten en accountinformatie nodig. Deze
unieke identificatiegegevens kunnen Uw e-mailadres, Uw Apple ID, een hardware-ID voor Uw
computer en apparaat-ID's zijn, die door U zijn ingevoerd in de Apple-software of -services voor
dergelijke producten van het merk Apple. Dergelijke identificatiegegevens kunnen worden
geregistreerd in verband met Uw interactie met de Service en Uw gebruik van deze functies en de
Apple-software en -services. Door deze functies te gebruiken, stemt U ermee in dat Apple en
haar dochterondernemingen en agenten deze informatie mogen Verzamelen om de Applesoftware en -services te kunnen leveren, inclusief het gebruik van dergelijke
identificatiegegevens voor accountverificatie en fraudebestrijdingsmaatregelen. Als U deze
informatie niet wilt verstrekken, maak dan geen gebruik van de inrichtings-, implementatie- of
verificatiefuncties van de Apple-software of -services.
D.
Apple-services
Om de producten en services van Apple te testen, aan te bieden en te verbeteren, en alleen als
U ervoor kiest om de hieronder verstrekte services te gebruiken (en tenzij hierin anders bepaald),
erkent U dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten mogelijk diagnostische,
technische, gebruiks- en gerelateerde informatie Verzamelen van de Apple Services. Een deel
van deze informatie wordt Verzameld in een vorm waardoor U niet persoonlijk geïdentificeerd
wordt. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat Apple informatie verzamelt waarmee
U persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar alleen als Apple te goeder trouw gelooft dat
een dergelijke verzameling redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) de Apple Services leveren; (b)
voldoen aan juridische procedures of verzoeken; (c) nagaan of aan de voorwaarden van deze
overeenkomst wordt voldaan; (d) voorkomen fraude, inclusief het onderzoeken van mogelijke
technische problemen of overtredingen; of (e) de rechten, eigendommen, beveiliging of
veiligheid van Apple, zijn ontwikkelaars, klanten of het publiek te beschermen zoals vereist of
toegestaan door de wet. Door deze Apple-services te installeren of te gebruiken, erkent
U en gaat U ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten Uw
toestemming hebben om al deze informatie te Verzamelen en deze te gebruiken zoals
uiteengezet in deze Artikel. Verder stemt U ermee in dat Apple de diagnostische, technische
en gebruikslogboeken en andere informatie (met uitzondering van informatie waardoor personen
kunnen worden geïdentificeerd) mag delen met partners en externe ontwikkelaars om hen in
staat te stellen hun producten en services te verbeteren die op of in combinatie met Appleproducten werken.
E.
Privacybeleid
Gegevens die krachtens deze Artikel 14.2 worden verzameld, worden behandeld volgens
het privacybeleid van Apple, dat te vinden is op http://www.apple.com/nl/legal/privacy.
14.3
Overdracht; relatie tussen de partijen
Deze Overeenkomst mag niet worden overgedragen en Uw verplichtingen ingevolge deze
Overeenkomst mogen niet door U worden gedelegeerd, geheel of gedeeltelijk, middels de wet,
een fusie of andere middelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Elke
poging tot overdracht zonder toestemming is nietig en ongeldig. Om een aanvraag voor Apple's
toestemming tot overdracht in te dienen, logt u in bij uw account op developer.apple.com en
volgt u de stappen onder 'Lidmaatschap'. Met uitzondering van de benoeming van een
agentschap zoals specifiek uiteengezet in Schema 1 (indien van toepassing), zal deze
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Overeenkomst niet worden opgevat als het creëren van een agentschapsrelatie, of een
partnerschap, joint venture, fiduciaire plicht of enige andere vorm van juridische associatie
tussen U en Apple, en zult U niet het tegendeel beweren, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, door de
uiterlijke vorm of anderszins. Derden kunnen geen rechten aan deze Overeenkomst ontlenen.
14.4
Onafhankelijke ontwikkeling
Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Apple om producten of
technologieën te ontwikkelen, te verwerven, in licentie te geven, op de markt te brengen, te
promoten of te distribueren die dezelfde of vergelijkbare functies leveren als, of anderszins
concurreren met, Gelicentieerde apps, Gedekte producten of andere producten of technologieën
die U mogelijk ontwikkelt, produceert, op de markt brengt of distribueert.
14.5
Kennisgevingen
Alle kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan,
tenzij anders vermeld in Artikel 14.3. Kennisgevingen worden als gedaan beschouwd door
Apple wanneer deze naar U zijn verzonden op het e-mailadres of postadres dat U hebt
opgegeven tijdens het aanmeldproces. Behalve zoals uiteengezet in Artikel 14.3, worden alle
kennisgevingen aan Apple in verband met deze Overeenkomst als gedaan beschouwd (a) bij
persoonlijke aflevering, (b) drie werkdagen na verzending per koerier met schriftelijk bewijs van
ontvangst, en (c) vijf werkdagen na verzending per aangetekende post, port betaald, naar het
volgende Apple-adres: Ontwikkelaarsrelaties Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, 37-2ISM,
Cupertino, Californië, 95014 VS. U stemt in met de ontvangst van kennisgevingen via e-mail en
U verklaart dat dergelijke elektronische kennisgevingen die Apple aan U stuurt aan de wettelijke
communicatievereisten voldoen. Een partij kan het e-mailadres of postadres wijzigen door de
andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen zoals hierboven beschreven.
14.6
Scheidbaarheid
Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een clausule uit deze Overeenkomst niet-afdwingbaar
is, om welke reden dan ook, zal die clausule uit deze Overeenkomst worden afgedwongen tot de
maximaal toegestane grens, om zo gevolg te geven aan de intenties van de partijen en blijft de
rest van de Overeenkomst volledig van kracht. Als de toepasselijke wetgeving U echter verbiedt
of beperkt om volledig en specifiek te voldoen aan, of Apple en dochterondernemingen van
Apple aan te wijzen als Uw agent onder Schedule 1 of de Artikelen van deze overeenkomst met
de titel 'Licentie en beperkingen voor intern gebruik','Uw verplichtingen' of 'Apple Certificaten;
Herroeping', of de afdwingbaarheid van een van die Artikelen of Schema 1 verhindert, wordt deze
Overeenkomst onmiddellijk beëindigd en moet U elk gebruik van de Apple Software onmiddellijk
stopzetten zoals beschreven in het Artikel getiteld 'Looptijd en beëindiging'.
14.7
Ontheffing en opbouw
Als Apple bepalingen van deze Overeenkomst niet kan naleven, wordt dit niet beschouwd als een
ontheffing voor toekomstige naleving van dergelijke bepalingen. Wetten of regelgevingen waarin
is opgenomen dat het taalgebruik van een contract wordt geïnterpreteerd tegen de opsteller, zijn
niet van toepassing op deze overeenkomst. Artikelkoppen dienen alleen ter informatie en moeten
niet worden gebruikt voor het opbouwen of interpreteren van deze Overeenkomst.
14.8
Exportcontrole
U mag de Apple Software, Services of Documentatie niet gebruiken, uitvoeren, opnieuw
uitvoeren, invoeren, verkopen of overdragen, behalve wanneer toegestaan door de Amerikaanse
wetgeving, de wetten van de jurisdictie waarin U de Apple Software hebt verkregen en enige
andere toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen de
Software, Services, broncode, technologie en Documentatie van Apple (gezamenlijk 'Apple
technologie' genoemd voor de doeleinden van dit Artikel 14.8) niet worden geëxporteerd, of
opnieuw geëxporteerd, overgedragen of vrijgegeven (a) naar landen of regio's onder embargo
van de VS of (b) naar iedereen die op de lijst van Specially Designated Nationals van het
Amerikaanse ministerie van financiën of op de lijst van geweigerde personen van het
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Amerikaanse ministerie van handel of op andere lijsten met beperkte partijen staat. Door gebruik
te maken van de Apple technologie verklaart U en garandeert U dat U niet in een dergelijk land
of dergelijke regio bent gevestigd of op een dergelijke lijst staat. U stemt er ook mee in dat U de
Apple Technologie, inclusief eventuele bètaversies daarvan, niet zult gebruiken voor doeleinden
die zijn verboden door de Amerikaanse wet, inclusief, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het
ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire, raket-, chemische of biologische wapens
of enig ander militair eindgebruik, zoals gedefinieerd in titel 15, paragraaf 744 van de CFR. U
verklaart dat pre-releaseversies van de Apple-technologie alleen zullen worden gebruikt voor
ontwikkelings- en testdoeleinden en niet zullen worden verhuurd, verkocht, geleased, in
sublicentie gegeven, toegewezen of anderszins overgedragen. Verder verklaart U dat U geen
producten, processen of diensten zult verkopen, overdragen of exporteren die een direct
product zijn van dergelijke pre-release Apple-technologie.
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 sanctielijsten staan in
de landen of regio's die beschikbaar zijn in App Store Connect, (b) geen zaken doen in een van
de landen of regio's met een embargo van de VS, en (c) geen militaire eindgebruiker zijn, zoals
gedefinieerd in titel 15, paragraaf 744 van de CFR. Zoals gebruikt in deze paragraaf 14.8,
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.
14.9
Eindgebruikers van de overheid
De Apple Software en Documentatie zijn 'Commercial Items' (Commerciële goederen)
in de zin van 48 C.F.R. § 2.101, bestaande uit 'Commercial Computer Software' (Commerciële
computersoftware) en 'Commercial Computer Software Documentation' (Documentatie voor
commerciële computersoftware) in de zin van 48 C.F.R. § 12.212 c.q. 48 C.F.R. § 227.7202. In
overeenstemming met 48 C.F.R. § 12.212 c.q. 48 C.F.R. § 227.7202-1 t/m 227.7202-4 worden
Commerciële computersoftware en Documentatie voor commerciële computersoftware als volgt
in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid: (a) uitsluitend als
commerciële goederen en (b) met alleen die rechten die op grond van de hierin vervatte
voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend. Ongepubliceerde rechten
voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.
14.10
Oplossen van geschillen; toepasselijk recht
Iedere procedure of andere geschiloplossing tussen U en Apple die voortkomt uit of gerelateerd
is aan deze Overeenkomst, de Apple-software of Uw relatie met Apple zal plaatsvinden in het
'Northern District' van Californië, en U en Apple stemmen hierbij in met de persoonlijke jurisdictie
van en exclusieve relatieve competentie in de staat en federale rechtbank binnen dat District met
betrekking tot dergelijke procedure of geschiloplossing. Op deze Overeenkomst is het recht van
de Verenigde Staten en de Staat Californië van toepassing en deze Overeenkomst is volgens dit
recht opgesteld, uitgezonderd de Californische wetsbepalingen inzake wetsconflicten.
Niettegenstaande het voornoemde:
(a) Indien U een agentschap, orgaan of afdeling van de federale overheid van de Verenigde Staten bent,
is deze Overeenkomst onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika, en bij
afwezigheid van toepasselijk federaal recht zullen de wetten van de Staat Californië van toepassing zijn.
Verder, en niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst (inclusief maar niet
beperkt tot Artikel10 (Vrijwaring)), zijn alle vorderingen, eisen, klachten en geschillen onderworpen
aan de Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), de Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a) en § 1491) of
de Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), indien van
toepassing, of een andere toepasselijke overheidsinstantie. Voor de duidelijkheid: als u een agentschap,
orgaan of afdeling van de federale, staats- of lokale overheid van de VS bent of een openbare en
erkende onderwijsinstelling in de VS, dan zijn uw vrijwaringsverplichtingen alleen toepasselijk voor zover
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zij er niet toe leiden dat u enig toepasselijk recht zult schenden (bijvoorbeeld de Anti-Deficiency Act), en
voor zover u enige wettelijk vereiste machtiging of machtigende wet hebt;
(b) Als U (als de entiteit die deze Overeenkomst aangaat) een openbare en erkende onderwijsinstelling
in de VS bent of een agentschap, orgaan of afdeling van de federale, staats- of lokale overheid van de
VS bent of een afdeling binnen een staats- of lokale overheid in de VS bent, dan (a) wordt deze
Overeenkomst beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat (in de
VS) waar Uw entiteit zijn hoofdzetel heeft, met uitzondering van de wetsbepalingen van die staat die
betrekking hebben op conflicterende wetten; en (b) zullen alle rechtszaken of andere vormen van
geschillenbeslechting tussen U en Apple die het gevolg zijn of betrekking hebben op deze
Overeenkomst, de Apple-software of Uw relatie met Apple plaatsvinden voor de federale rechtbank in
het 'Northern District' van Californië, en U en Apple stemmen hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van
en exclusieve relatieve competentie van zo'n District behalve als deze instemming nadrukkelijk is
verboden bij de wetten van de staat waarin Uw entiteit is gevestigd; en
(c) Als U een internationale, intergouvernementele organisatie bent die immuniteit heeft gekregen van
de jurisdictie van nationale rechtbanken door Uw intergouvernementele handvest of overeenkomst, dan
zal elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, of de
schending daarvan, worden bepaald door arbitrage onder de Arbitrageregels van de Internationale
Kamer van Koophandel (de 'ICC-regels') die van kracht zijn op het moment van de aanvraag voor
arbitrage door drie arbiters die in overeenstemming met dergelijke regels zijn benoemd, en uitgevoerd
volgens de Regels voor de bewijsverkrijging in internationale arbitrage van de International Bar
Association (IBA). De arbitrage vindt plaats in Londen, Engeland. De taal van de arbitrage is het Engels.
U gaat ermee akkoord om op verzoek van Apple bewijs te overleggen van Uw status als een
intergouvernementele organisatie met dergelijke privileges en immuniteiten.
Deze Overeenkomst is niet onderworpen aan het Weens Koopverdrag. De toepassing van dit
verdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.11
Volledige Overeenkomst; geldend taalgebruik
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik
van de Apple-software, Apple-services en Apple-certificaten die hieronder worden gelicentieerd en
deze Overeenkomst vervangt, tenzij hierin anders vermeld, alle eerdere afspraken en overeenkomsten
met betrekking tot het onderwerp ervan. Niettegenstaande het voorgaande, stemt U ermee in dat de
licentieovereenkomst die bij dergelijke materialen hoort in aanvulling op Artikel 9 (Vertrouwelijkheid)
van deze Overeenkomst ook van toepassing is op Uw gebruik van dergelijke materialen. Als U de
Overeenkomst voor Xcode en Apple SDK's bent aangegaan of later aangaat, is deze Apple Developer
Program License Agreement van toepassing in het geval van inconsistenties tussen de twee met
betrekking tot hetzelfde onderwerp; op voorwaarde echter dat deze Apple Developer Program License
Agreement niet is bedoeld om U te beletten rechten uit te oefenen die aan U zijn verleend in de
overeenkomst met Xcode en Apple SDK's in overeenstemming met de daarin uiteengezette
voorwaarden. Als U de Swift Playgrounds-overeenkomst bent aangegaan of later aangaat, is deze
Apple Developer Program-licentieovereenkomst van toepassing in het geval van inconsistenties tussen
de twee met betrekking tot hetzelfde onderwerp, op voorwaarde echter dat deze
Apple Developer Program-licentieovereenkomst niet is bedoeld om U te beletten rechten uit te oefenen
die aan U zijn verleend in de Overeenkomst van Swift Playgrounds in overeenstemming met de daarin
uiteengezette voorwaarden. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd: (a) door een schriftelijk
amendement dat door beide partijen wordt ondertekend, of (b) in de mate die expliciet wordt
toegestaan door deze Overeenkomst (bijv. via een door Apple geschreven kennisgeving of e-mail aan
U). Vertalingen van deze Overeenkomst worden U als gunst geboden, en wanneer er een conflict is
tussen de Engelse versie en een niet-Engelse versie, heeft de Engelse versie van deze Overeenkomst
voorrang, voor zover niet verboden door lokale wetgeving in Uw jurisdictie. Als U zich in de provincie
Quebec in Canada bevindt of als U een overheidsorganisatie in Frankrijk bent, dan is de volgende
clausule op U van toepassing: De partijen bevestigen hierbij dat deze Overeenkomst en alle daarmee
samenhangende 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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Bijlage 1

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor Apple Push Notification-service en Lokale
meldingen

De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van APN (Apple Push Notification-service):
1.

Gebruik van APN en Lokale meldingen

1.1
U mag de APN alleen gebruiken in Uw toepassingen, Uw passen en/of voor het
verzenden van Safari-pushberichten naar het macOS-bureaublad van gebruikers van Uw site die
ervoor hebben gekozen om meldingen te ontvangen via Safari op macOS. U, Uw App en/of Uw
Pas hebben alleen toegang tot APN via de APN API en alleen als U van Apple een Push-app-ID
hebt gekregen. Met uitzondering van een serviceprovider die U assisteert bij het gebruik van de
APN, gaat U ermee akkoord Uw Push-applicatie-ID niet met derden te delen. U begrijpt dat U
geen toestemming krijgt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de APN na het
verlopen of beëindigen van Uw Overeenkomst.
1.2
U mag de APN en APN API's alleen gebruiken voor het verzenden van pushberichten
naar Uw App, Uw pas, en/of naar het macOS-bureaublad van gebruikers van Uw site die zich
hebben aangemeld voor het ontvangen van meldingen via Safari op macOS zoals uitdrukkelijk
toegestaan door de Overeenkomst, de APN Documentatie en alle toepasselijke wet- en
regelgeving (inclusief alle intellectuele eigendomswetten). U gaat er verder mee akkoord dat U
elk gebruik van de APN aan Apple moet bekendmaken als onderdeel van het indieningsproces
voor Uw App.
1.3
U begrijpt dat voordat U een eindgebruiker pushberichten stuurt via APN, de
eindgebruiker moet instemmen met het ontvangen van dergelijke meldingen. U stemt ermee in
door Apple geïmplementeerde toestemmingspanelen of systeemvoorkeuren van Apple voor het
in- of uitschakelen van de berichtenfunctionaliteit niet uit te schakelen, te negeren of anderszins
te verstoren. Als de eindgebruiker geen toestemming geeft om pushberichten te ontvangen of
deze toestemming later intrekt, mag U de eindgebruiker geen pushberichten sturen.
2.

Aanvullende vereisten

2.1
U mag de APN of Lokale kennisgevingen niet gebruiken voor het verzenden van
ongevraagde berichten naar eindgebruikers of voor phishing of spamming, inclusief maar niet
beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met antispamwetten en -voorschriften, of die anderszins
ongepast, misplaatst of illegaal zijn. De APN en Lokale meldingen moeten worden gebruikt voor
het verzenden van relevante berichten naar een gebruiker die een voordeel opleveren
(bijvoorbeeld een reactie op een verzoek van een eindgebruiker om informatie, het verstrekken
van informatie die relevant is voor de App).
2.2
U mag APN of Lokale meldingen niet gebruiken voor advertenties, productpromotie
of direct marketing van welke aard dan ook (bijv. up-selling, cross-selling, enz.), inclusief, maar
niet beperkt tot, het verzenden van berichten die het gebruik van Uw App promoten of reclame
maken voor de beschikbaarheid van nieuwe functies of versies. Niettegenstaande het
voorgaande mag u de APN of Lokale meldingen gebruiken voor promotionele doeleinden in
verband met Uw Pas, zolang dit gebruik rechtstreeks verband houdt met de Pas; er kan
bijvoorbeeld een winkelbon naar uw Pas worden gestuurd in Wallet.
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2.3
U mag de algehele netwerkcapaciteit of bandbreedte van APN niet buitensporig
gebruiken, of een iOS-product, Apple Watch, macOS of een eindgebruiker onnodig belasten met
buitensporige pushberichten of Lokale meldingen, zoals door Apple redelijkerwijs naar eigen
goeddunken kan worden bepaald. Bovendien stemt U ermee in om de netwerken of servers van
Apple of servers of netwerken van derden die zijn verbonden met de APN niet te schaden of te
verstoren, of het gebruik van de APN door andere ontwikkelaars anderszins te verstoren.
2.4
U mag de APN of Lokale meldingen niet gebruiken om materiaal te verzenden dat
obscene, pornografische, aanstootgevende of lasterlijke content of materiaal bevat in welke
vorm dan ook (tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, enz.), of andere
content of materialen die naar het redelijke oordeel van Apple door de eindgebruiker van Uw
App, Pas of Site als verwerpelijk kan worden beschouwd.
2.5
U mag geen materiaal verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen dat
virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de normale werking van
de APN of een iOS-product, Apple Watch of macOS kunnen schaden, verstoren of beperken, en
u gaat ermee akkoord om de beveiligings-, digitale ondertekenings-, verificatie- of
authenticatiemechanismen die zijn opgenomen in of gebruikt door de APN niet uit te schakelen,
te vervalsen, te hacken of anderszins te verstoren, of anderen in staat te stellen dit te doen.
3.

Aanvullende voorwaarden voor push-ID's van websites

3.1
Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst, begrijpt U en gaat
U ermee akkoord dat pushberichten van Safari die U verzendt met behulp van de push-ID van Uw
website, moeten worden verzonden onder Uw eigen naam, handelsmerk of merk (een gebruiker moet
bijvoorbeeld weten dat de communicatie afkomstig is van Uw Site) en dat deze een pictogram,
handelsmerk, logo of ander identificerend merkteken voor Uw Site moeten bevatten. U stemt ermee
in om geen verkeerde voorstelling van zaken te geven of zich voor te doen als een andere Site of
entiteit, of gebruikers anderszins te misleiden over de maker van het pushbericht van Safari. Voor
zover U verwijst naar een handelsmerk of merk van een derde partij in Uw pushbericht via Safari,
verklaart en garandeert U dat U over de noodzakelijke rechten beschikt.
3.2
Door de APN in te schakelen en Safari-pushberichten voor Uw Site te verzenden
zoals toegestaan in deze Overeenkomst, geeft U Apple hierbij toestemming om (i)
schermafbeeldingen van Uw Safari-pushberichten in macOS te gebruiken; en (ii) handelsmerken
en logo's die verband houden met dergelijke kennisgevingen te gebruiken voor promotionele
doeleinden in het marketingmateriaal van Apple, met uitzondering van die delen die U niet mag
gebruiken voor promotionele doeleinden en die U schriftelijk aan Apple kenbaar maakt. U geeft
Apple ook toestemming om afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken dat U, op redelijk
verzoek van Apple, aan Apple verstrekt voor promotionele doeleinden in marketingmateriaal.
4.
Levering door de APN of via Lokale kennisgevingen. U begrijpt en gaat ermee
akkoord dat om APN te verstrekken en Uw pushberichten beschikbaar te maken op iOSproducten, Apple Watch of macOS, Apple Uw pushberichten kan verzenden via verschillende
openbare netwerken, in verschillende media, en Uw pushberichten kan wijzigen om te voldoen
aan de technische en andere vereisten voor verbinding met netwerken of apparaten. U erkent
en gaat ermee akkoord dat APN geen gegarandeerde of veilige leveringsservice is, en ook niet
zo bedoeld is, en dat U er niet als zodanig op zult vertrouwen. Verder, als voorwaarde voor het
gebruik van APN of het afleveren van Lokale meldingen, stemt U ermee in om geen gevoelige
persoonlijke of vertrouwelijke informatie van een persoon te verzenden (bijv. een
burgerservicenummer, financiële rekeningen of transactiegegevens van een persoon, of enige
andere informatie waarbij deze persoon redelijkerwijs kan rekenen op een veilige verzending) als
onderdeel van een dergelijke melding, en U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke
kennisgevings- of toestemmingsvereisten met betrekking tot het verzamelen, verzenden,
onderhouden, verwerken of gebruiken van de persoonlijke informatie van een eindgebruiker.
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5.

Uw erkenningen. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

5.1
Apple te allen tijde en van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan U
(a) de APN kan wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van enige functie of functionaliteit, of (b)
de APN-API's kan wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven of opnieuw publiceren. U begrijpt dat U door
dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen kosten Uw Apps, Passen of Sites moet wijzigen of bijwerken.
Apple heeft geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting om de APN ter beschikking te (blijven)
stellen en kan de APN op elk moment geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen. Apple is niet
aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten, van welke aard dan ook, die U of een andere partij
hebben opgelopen naar aanleiding van of in verband met een dergelijke opschorting of stopzetting of
een andere wijziging van APN's of APN-API's.

5.2
De APN is niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar en Apple beweert
niet dat de APN geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Als U ervoor
kiest toegang te krijgen tot de APN en deze te gebruiken, doet U dit op eigen initiatief. U bent zelf
verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot,
plaatselijke wetgeving.
5.3
Apple verstrekt U de APN voor Uw gebruik met Uw App, Pas of Site, en verstrekt de
APN niet rechtstreeks aan een eindgebruiker. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle
pushberichten door U, niet door Apple, naar de eindgebruiker van Uw App, Pas of Site worden
verzonden en dat U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor alle gegevens of
content die daarin worden verzonden en voor elk dergelijk gebruik van APN. Verder erkent U en
gaat U ermee akkoord dat alle Lokale meldingen door U en niet door Apple naar de eindgebruiker
van Uw App worden verzonden, en dat U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor
alle gegevens of content die daarin worden verzonden.
5.4
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van
de APN en is niet verplicht om onderhoud, technische of andere ondersteuning voor de APN te
bieden.

5.5
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot de APN te verwijderen, Uw
gebruik van de APN te beperken of Uw push-applicatie-ID te allen tijde naar eigen goeddunken in
te trekken.
5.6
Apple kan informatie (inclusief maar niet beperkt tot technische en diagnostische
informatie) over Uw gebruik van de APN controleren en verzamelen om Apple te helpen bij het
verbeteren van de APN en andere Apple-producten of -services en om Uw naleving van deze
overeenkomst te verifiëren; op voorwaarde echter dat Apple geen toegang heeft tot de content van
pushberichten of deze openbaar maakt, tenzij Apple te goeder trouw gelooft dat een dergelijke
toegang of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk proces
of verzoek; (b) de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen, inclusief onderzoek naar
mogelijke schending hiervan; (c) beveiligings-, fraude- of technische problemen te detecteren, te
voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) de rechten, eigendommen of veiligheid van Apple,
haar ontwikkelaars, klanten of het publiek te beschermen zoals door de wet wordt vereist of is
toegestaan. Niettegenstaande de voorgaande bepaling erkent U en gaat U ermee akkoord dat iOS,
iPadOS, macOS en watchOS lokaal toegang hebben tot pushberichten op het apparaat van een
gebruiker, uitsluitend om te reageren op verzoeken van gebruikers en om de gebruikerservaring en
suggesties op het apparaat te personaliseren.
6.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR SCHADE OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE APN, MET
INBEGRIP VAN ONDERBREKINGEN VAN DE APN OF HET GEBRUIK VAN KENNISGEVINGEN,
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STROOMUITVAL, SYSTEEMSTORINGEN,
NETWERKAANVALLEN, GEPLAND OF ONGEPLAND ONDERHOUD, OF ANDERE
ONDERBREKINGEN.
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Bijlage 2

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de In-App Purchase API
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van de In-App Purchase API in Uw App:
1.

Gebruik van de In-App Purchase API

1.1
U mag de In-App Purchase API alleen gebruiken om eindgebruikers in staat te
stellen inhoud, functionaliteit of services te openen of te ontvangen die U beschikbaar stelt voor
gebruik binnen Uw toepassing (bijv. digitale boeken, extra spelniveaus, toegang tot een turn-byturn kaartservice). U mag de In-App Purchase API niet gebruiken om goederen of services aan
te bieden die buiten Uw App kunnen worden gebruikt.
1.2
U moet alle inhoud, functionaliteit of services die U wilt aanbieden door middel van
de In-App Purchase API ter beoordeling en goedkeuring bij Apple indienen in overeenstemming
met deze voorwaarden en de processen die werden uiteengezet in Artikel 6 (Indiening en
selectie van App) van de Overeenkomst. Voor alle inzendingen moet U de naam,
tekstbeschrijving, prijs, uniek identificatienummer en andere informatie opgeven waar Apple
redelijkerwijs om vraagt (gezamenlijk de 'Inzendingsbeschrijving'). Apple behoudt zich het
recht voor om de feitelijke inhoud, functionaliteit of service die is beschreven in de
Indieningsbeschrijving op elk moment te bekijken, inclusief, maar niet beperkt tot, tijdens het
indieningsproces en na goedkeuring van de Indieningsbeschrijving door Apple. Als U aanvullende
content, functionaliteit of services wilt leveren via de In-App Purchase API die niet worden
beschreven in Uw Indieningsbeschrijving, moet U eerst een nieuwe of bijgewerkte
Indieningsbeschrijving indienen voor beoordeling en goedkeuring door Apple voordat U
dergelijke items beschikbaar maakt via het gebruik van de In-App Purchase API. Apple behoudt
zich het recht voor om zijn goedkeuring van eerder goedgekeurde content, functionaliteit of
services in te trekken, en U stemt ermee in dergelijke inhoud, functionaliteit of services niet
langer beschikbaar te maken voor gebruik binnen Uw App.
1.3
Alle inhoud, functionaliteit en services die worden aangeboden via de In-App
Purchase API zijn onderhevig aan de programmavereisten voor Apps, en nadat dergelijke inhoud,
services of functionaliteit zijn toegevoegd aan een Gelicentieerde app, worden ze geacht deel uit
te maken van de Gelicentieerde app en zullen ze onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen
en vereisten. Voor de duidelijkheid: Apps die functie toetsenbordextensie bevatten, mogen de InApp Purchase API binnen de toetsenbordextensie zelf niet gebruiken; ze kunnen de In-App
Purchase API echter blijven gebruiken in afzonderlijke delen van de App.
2.

Aanvullende beperkingen

2.1
U mag de In-App Purchase API niet gebruiken om een eindgebruiker in staat te
stellen een prepaid-account in te stellen voor latere aankopen van inhoud, functionaliteit of
services, of om anderszins saldi of tegoeden te creëren die eindgebruikers kunnen inwisselen
of gebruiken om op een later tijdstip aankopen te doen.
2.2
U mag eindgebruikers niet in staat stellen valuta van welke aard dan ook te kopen
via de In-App Purchase API, inclusief maar niet beperkt tot valuta voor ruilen, schenken,
inwisselen, overdragen, verhandelen of gebruiken bij het kopen of verkrijgen van iets binnen of
buiten Uw App. 'Valuta' staat hier voor elke vorm van geld, punten, credits, middelen, inhoud of
andere items of eenheden die door een groep individuen of entiteiten worden erkend als zijnde
zaken met een bepaalde waarde die kunnen worden overgedragen of verspreid als ruilmiddel.
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2.3
Inhoud en services kunnen op abonnementsbasis worden aangeboden via de InApp Purchase API (bijv. abonnementen op kranten en tijdschriften). Andere dan specifieke
goedgekeurde huurinhoud zoals films, televisieprogramma's, muziek, boeken, verhuur van
inhoud, services of functionaliteit via de In-App Purchase API zijn niet toegestaan (het gebruik
van bepaalde inhoud mag bijvoorbeeld niet beperkt zijn tot een vooraf bepaalde, beperkte
periode).
2.4
U mag de In-App Purchase API niet gebruiken om software-updates naar Uw App te
sturen of op andere wijze extra uitvoerbare code aan Uw App toe te voegen. Een item voor InApp Purchase moet ofwel al in Uw App aanwezig zijn, wachtend om te worden ontgrendeld, naar
Uw App worden gestreamd nadat de transactie in de In-App Purchase API is voltooid, of als
uitsluitend gegevens naar Uw App worden gedownload nadat de transactie is voltooid.
2.5
U mag de In-App Purchase API niet gebruiken om items te leveren die inhoud of
materiaal van welke aard dan ook (tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, geluiden,
enz.) bevatten die naar het redelijke oordeel van Apple verwerpelijk of ongepast kunnen worden
gevonden, bijvoorbeeld, materiaal dat als obsceen, pornografisch of lasterlijk kan worden
beschouwd.
2.6
Met uitzondering van inhoudsitems die een eindgebruiker binnen Uw App gebruikt
(bijv. virtuele benodigdheden zoals bouwmaterialen) (een 'Verbruiksartikel'), alle andere inhoud,
functionaliteit, services of abonnementen die worden geleverd door het gebruik van de In-App
Purchase API (bijv. een zwaard voor een game) (een 'niet-verbruiksartikel') moet beschikbaar
worden gesteld aan eindgebruikers in overeenstemming met dezelfde gebruiksregels als
Gelicentieerde apps (bijv. dergelijke inhoud, services of functionaliteit moeten beschikbaar
zijn voor alle apparaten die aan het account van een eindgebruiker zijn gekoppeld). U bent
verantwoordelijk voor het identificeren van Verbruiksartikelen voor Apple en voor het
bekendmaken aan eindgebruikers dat Verbruiksartikelen niet beschikbaar zullen zijn
voor gebruik op andere apparaten.
3.

Jouw verantwoordelijkheden

3.1
Voor elke met succes voltooide transactie die is uitgevoerd met behulp van de InApp Purchase API, zal Apple U een transactiebewijs verstrekken. Het is Uw verantwoordelijkheid
om de geldigheid van een dergelijk transactiebewijs te verifiëren voordat inhoud, functionaliteit
of services aan een eindgebruiker worden geleverd, en Apple is niet aansprakelijk voor Uw
nalatigheid om te verifiëren of een dergelijk transactiebewijs afkomstig was van Apple.
3.2
Tenzij Apple U gebruikersinterface-elementen levert, bent U verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface die Uw App aan eindgebruikers zal tonen
voor bestellingen die zijn gedaan via de In-App Purchase API. U gaat ermee akkoord om met
betrekking tot de promotie of verkoop van items door middel van Uw gebruik van de In-App
Purchase API geen verkeerde voorstelling van zaken te geven, valselijk vorderingen in te dienen,
te misleiden of deel te nemen aan oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, de informatie over de Gelicentieerde app en alle metadata die
U indient via App Store Connect. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving na
te leven, met inbegrip van de wet- en regelgeving in de rechtsgebieden waar U inhoud,
functionaliteit, services of abonnementen beschikbaar stelt via de In-App Purchase API, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, consumentenwetten en exportregelgeving.
3.3
Apple kan hostingservices bieden voor Niet-verbruiksartikelen die U aan Uw
eindgebruikers wilt leveren door middel van de In-App Purchase API. Ook als Apple dergelijke
Niet-verbruiksartikelen namens U host, bent U verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de
items die zijn besteld via de In-App Purchase API (d.w.z. onmiddellijk nadat Apple het
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transactiebewijs heeft afgegeven, behalve in gevallen waarin U Uw eindgebruiker hebt
medegedeeld dat het item op een later tijdstip beschikbaar zal worden gesteld) en voor het
naleven van alle toepasselijke wetten in verband daarmee, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot wetten, regels en voorschriften met betrekking tot annulering of levering van bestelde items.
U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van Uw eigen administratie voor al deze transacties.
3.4
U mag geen restitutie verlenen aan eindgebruikers van Uw App, en U stemt ermee in
dat Apple restituties mag verlenen aan eindgebruikers in overeenstemming met de voorwaarden
van Bijlage 2.
3.5
U mag Apple, haar dochterondernemingen en agenten voorzien van
verbruiksgegevens van eindgebruikers uit Uw Applicatie om het terugbetalingsproces en
aankoopgeschillenproces te informeren en te verbeteren. U dient de gebruiker hiervan op
de hoogte te stellen en/of toestemming van de gebruiker te verkrijgen in overeenstemming met
de Documentatie en de toepasselijke wetgeving.
4.

Apple diensten

4.1
Van tijd tot tijd kan Apple ervoor kiezen om aanvullende services en functionaliteit
aan te bieden met betrekking tot In-App Purchase API-transacties. Apple geeft geen garanties
dat de In-App Purchase API of enige Services beschikbaar blijven voor U of dat deze aan Uw
vereisten zullen voldoen, dat ze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn, dat alle
informatie die U verkrijgt van de In-App Purchase API of enige Services nauwkeurig of
betrouwbaar zijn of dat eventuele defecten worden gecorrigeerd.
4.2
U begrijpt dat U na het verlopen of beëindigen van Uw Overeenkomst geen toegang
hebt tot of gebruik mag maken van de In-App Purchase API.
5.
Uw erkenningen. U erkent en gaat akkoord met het volgende:
Apple kan te allen tijde en van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan
U (a) de In-App Purchase API wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van een functie of
functionaliteit, of (b) de In-App Purchase API wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven of opnieuw
publiceren. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen kosten Uw Apps moet
wijzigen of bijwerken om de In-App Purchase API te kunnen blijven gebruiken. Apple heeft geen
expliciete of impliciete verplichting om de In-App Purchase API of enige daarmee verband
houdende services te leveren of te blijven leveren, en kan deze op elk moment geheel of
gedeeltelijk opschorten of beëindigen. Apple is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of
kosten van welke aard dan ook die U of een andere partij oploopt als gevolg van of verband
houdend met de opschorting, stopzetting of wijziging van de In-App Purchase API of enige
daarmee verband houdende services. Apple geeft geen garanties jegens U met betrekking tot de
beschikbaarheid of uptime van de In-App Purchase API of enige andere services die Apple U
mogelijk in verband daarmee biedt, en Apple is niet verplicht om enig onderhoud, technische of
andere ondersteuning te bieden die daarmee verband houdt. Apple biedt U de In-App Purchase
API aan voor Uw gebruik met Uw App, en kan U in verband daarmee services verlenen (bijv.
hostingservices voor Niet-verbruiksartikelen). Apple is niet verantwoordelijk voor het leveren of
ontgrendelen van enige inhoud, functionaliteit, services of abonnementen die een eindgebruiker
bestelt via Uw gebruik van de In-App Purchase API. U erkent en gaat ermee akkoord dat
dergelijke items door U, niet door Apple, beschikbaar worden gesteld aan de eindgebruiker van
Uw App, en U bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor dergelijke items die zijn
besteld via het gebruik van de In-App Purchase API en voor het gebruik van de In-App Purchase
API in Uw App of voor enig gebruik van services in verband daarmee.
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6.
Gebruik van digitale certificaten voor aankopen in de app Wanneer een
eindgebruiker een transactie voltooit met behulp van de In-App Purchase API in Uw App zal
Apple U een transactiebewijs verstrekken dat is ondertekend met een Apple Certificaat. Het is
Uw verantwoordelijkheid om te controleren of een dergelijk certificaat en transactiebewijs zijn
afgegeven door Apple, zoals uiteengezet in de Documentatie. U bent als enige verantwoordelijk
voor Uw beslissing om op dergelijke certificaten en transactiebewijzen te vertrouwen. UW
GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP DERGELIJKE CERTIFICATEN EN TRANSACTIEBEWIJZEN
IN VERBAND MET DE IN-APP PURCHASE API IS OP EIGEN RISICO. APPLE GEEFT GEEN ENKELE
GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL, ACCURATESSE,
BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID OF NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN MET
BETREKKING TOT DERGELIJKE APPLE CERTIFICATEN EN TRANSACTIEBEWIJZEN. U stemt
ermee in dat U dergelijke certificaten en transactiebewijzen alleen zult gebruiken in
overeenstemming met de Documentatie, en dat U de normale werking van dergelijke digitale
certificaten of transactiebewijzen niet zult verstoren of verknoeien, inclusief maar niet beperkt
tot vervalsing of ander misbruik.
7.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE IN-APP
PURCHASE API EN ENIGE SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, (I)
WINSTVERLIES (DIRECT OF INDIRECT), ENIG VERLIES VAN GOODWILL OF ZAKELIJKE
REPUTATIE, ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDER IMMATERIEEL VERLIES, (II)
WIJZIGINGEN DIE APPLE KAN AANBRENGEN IN DE IN-APP PURCHASE API OF ENIGE
SERVICES, OF VOOR EEN PERMANENTE OF TIJDELIJKE BEËINDIGING VAN DE IN-APP
PURCHASE API OF ENIGE SERVICES (OF BEPAALDE FUNCTIES BINNEN DE SERVICES) DIE
HIERMEE WORDEN GELEVERD, OF (III) DE VERWIJDERING, BESCHADIGING OF HET NIET
VERSTREKKEN VAN GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN DOOR OF VIA UW GEBRUIK VAN
DE IN-APP PURCHASE API OF SERVICES. Het is Uw verantwoordelijkheid om regelmatig een
geschikte back-up te maken van al Uw informatie en gegevens, inclusief maar niet beperkt tot
alle Niet-verbruiksartikelen die U mogelijk aan Apple verstrekt voor het hosten van de services.
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Bijlage 3

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het Game Center
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van de Game Center-service door U of Uw App.
1.

Gebruik van de Game Center-service

1.1
U en Uw App mogen geen verbinding maken met de Game Center-service of deze
gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door Apple. U stemt ermee in om
de Game Center-service alleen te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst
(inclusief deze Bijlage 3), de Game Center-documentatie en in overeenstemming met alle
toepasselijke wetten. U begrijpt dat noch U, noch Uw App toestemming krijgen om toegang
te krijgen tot of gebruik te maken van de Game Center-service na het verlopen of beëindigen
van Uw Overeenkomst.
1.2
Apple kan U voorzien van een unieke identificatie die is gekoppeld aan de alias van
een eindgebruiker als onderdeel van de Game Center-service (de 'Speler-ID'). U stemt ermee in
de Speler-ID niet weer te geven aan de eindgebruiker of enige derde partij, en U stemt ermee in
om de Speler-ID alleen te gebruiken voor differentiatie van eindgebruikers in verband met Uw
gebruik van het Game Center. U stemt ermee in om geen reverse look-up uit te voeren op de
Speler-ID, aliassen of andere gegevens of informatie die door de Game Center-service worden
verstrekt, deze niet te traceren, te koppelen, te associëren, ernaar te delven, deze te oogsten of
anderszins te exploiteren, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst.
Zo mag U bijvoorbeeld niet proberen de echte identiteit van een eindgebruiker te achterhalen.
1.3
U mag alleen informatie gebruiken die door de Game Center-service wordt verstrekt
als dat nodig is voor het leveren van services en functionaliteit voor Uw Apps. U mag dergelijke
informatie bijvoorbeeld niet hosten of exporteren naar een service van een derde partij. Verder
stemt U ermee in om geen gebruikersinformatie of gegevens (afzonderlijk of in totaal) die via
de Game Center-service zijn verkregen, over te dragen aan of te kopiëren naar een derde partij,
behalve voor zover nodig voor het leveren van services en functionaliteit voor Uw Apps, en
dan alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en alleen indien niet anderszins
verboden in deze Overeenkomst.
1.4
U mag op geen enkele manier proberen om ongeautoriseerd gebruik van of toegang
tot de Game Center-service (of een deel daarvan) te verkrijgen (of anderen in staat te stellen
dit te doen), inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van informatie van de Game Centerservice met behulp van een methode die niet uitdrukkelijk is toegestaan door Apple. U mag
bijvoorbeeld geen pakketsniffers gebruiken om communicatieprotocollen te onderscheppen
van systemen of netwerken die met het Game Center zijn verbonden, gegevens of
gebruikersinformatie uit het Game Center te schrapen, of software van derden te gebruiken
om via het Game Center informatie over spelers te verzamelen, gamegegevens, accounts of
gebruikspatronen van services.
2.

Aanvullende beperkingen

2.1
U stemt ermee in om de netwerken of servers van Apple of servers of netwerken van
derden die zijn verbonden met de Game Center-service niet te beschadigen of te verstoren, of
het gebruik van het Game Center door andere ontwikkelaars of eindgebruikers anderszins te
verstoren. U stemt ermee in dat U, behalve voor test- en ontwikkelingsdoeleinden, geen valse
accounts zult aanmaken door het gebruik van de Game Center-service of anderszins de Game
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Center-service zult gebruiken om informatie over U of Uw App verkeerd voor te stellen op een
manier die het gebruik van de Game Center-service door eindgebruikers zou kunnen verstoren,
bijvoorbeeld het creëren van hoge scores door het gebruik van cheatcodes of het vervalsen van
het aantal gebruikersaccounts voor Uw App.
2.2
U mag geen verstoringen van het Game Center instellen, ondersteunen of mogelijk
maken, zoals door een denial of service-aanval, door het gebruik van een geautomatiseerd
proces of een geautomatiseerde service zoals een spider, script of bot, of door het misbruiken
van een bug in de Game Center-service of Apple Software. U stemt ermee in om de
kwetsbaarheden in de Game Center-service niet te onderzoeken, te testen of erop te scannen. U
stemt er verder mee in om de gegevensbescherming, beveiliging, verificatie of
authenticatiemechanismen die zijn opgenomen in of worden gebruikt door de Game Centerservice niet uit te schakelen, te vervalsen, te hacken, te ondermijnen of anderszins te verstoren,
of anderen in staat te stellen dit te doen.
2.3
U mag geen materiaal verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen dat
virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de normale werking van
het Game Center of een iOS-product kunnen schaden, verstoren of beperken.
2.4
U stemt ermee in geen enkel deel van de Game Center-service te gebruiken voor
het verzenden van ongevraagde, ongepaste of ongepaste berichten naar eindgebruikers of voor
het stropen, phishing of spammen van Game Center-gebruikers. U mag gebruikers van het Game
Center niet omleiden (of proberen om te leiden) naar een andere service met behulp van
informatie die U verkrijgt door het gebruik van de Game Center-service.
2.5
U mag geen kosten aan eindgebruikers in rekening brengen voor toegang tot de
Game Center-service of voor enige gegevens of informatie die daarin wordt verstrekt.
2.6
Voor zover Apple U toestaat om bepaalde Game Center-functies en -functionaliteit
voor Uw App te beheren via App Store Connect (bijv. de mogelijkheid om frauduleuze gebruikers
te blokkeren of verdachte scorebordscores van het scorebord van Uw App te verwijderen), gaat
U ermee akkoord dergelijke methoden alleen te gebruiken wanneer U redelijkerwijs van mening
bent dat die gebruikers of scores het resultaat zijn van misleidende, frauduleuze, ongepaste,
onwettige of oneerlijke handelingen.
3.

Uw erkenningen. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

3.1
Apple kan te allen tijde en van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving
aan U, (a) de Game Center-service wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van functies of
functionaliteit, of (b) de Game Center API's of gerelateerde API's wijzigen, afkeuren, opnieuw
uitgeven of opnieuw publiceren. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen
kosten Uw Apps moet wijzigen of bijwerken. Apple heeft geen expliciete of impliciete verplichting
om de Game Center-service te leveren of te blijven leveren en kan de Game Center-service op
elk moment geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten. Apple is niet aansprakelijk voor
verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die U of een andere partij oploopt als gevolg
van of verband houdend met een dergelijke opschorting of stopzetting van de service of een
dergelijke wijziging van de Game Center-service of Game Center API's.
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3.2
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van
de Game Center-service en is niet verplicht om onderhoud, technische of andere ondersteuning
te bieden voor een dergelijke service. Apple behoudt zich het recht voor om U de toegang tot de
Game Center-service op elk moment naar eigen goeddunken te ontzeggen. Apple kan informatie
(inclusief maar niet beperkt tot technische en diagnostische informatie) over Uw gebruik van de
Game Center-service controleren en verzamelen om Apple te helpen bij het verbeteren van het
Game Center en andere Apple-producten of -services en om te controleren of U deze
Overeenkomst naleeft.
4.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT UIT ONDERBREKINGEN VAN HET GAME
CENTER OF SYSTEEMSTORINGEN, NETWERKAANVALLEN, GEPLAND OF ONGEPLAND
ONDERHOUD, OF ANDERE ONDERBREKINGEN.
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Bijlage 4

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van iCloud
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op Uw gebruik van de iCloud-service voor softwareontwikkeling en testen in
verband met Uw App of Websoftware.
1.

Gebruik van iCloud

1.1
Uw Apps en/of Websoftware hebben alleen toegang tot de iCloud-service als U een
gebruiksrecht hebt gekregen van Apple. U stemt ermee in geen toegang te krijgen tot de iCloudservice of enige inhoud, gegevens of informatie die daarin is opgenomen, anders dan via de
iCloud Storage API's, CloudKit API's of via het CloudKit-dashboard dat wordt verstrekt als
onderdeel van het Programma. U stemt ermee in Uw gebruiksrechten niet te delen met derden
of deze te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door Apple. U stemt
ermee in de iCloud-service, de iCloud-opslag-API's en de CloudKit-API's alleen te gebruiken
zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst en de iCloud-documentatie, en in
overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Verder is het Uw Websoftware
toegestaan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de iCloud-service (bijv. om
hetzelfde type gegevens op te slaan dat wordt opgehaald of bijgewerkt in een Gelicentieerde
app) zolang Uw gebruik van de iCloud-service in dergelijke Websoftware vergelijkbaar is met Uw
gebruik in de bijbehorende Gelicentieerde app, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Apple.
In het geval dat Apple-services U toestaan om meer dan Uw toegewezen opslagcontainers in
iCloud te gebruiken om gegevens om welke reden dan ook naar een andere container over te
dragen, stemt U ermee in om dergelijke extra containers alleen te gebruiken voor een redelijke
beperkte tijd om dergelijke functies uit te voeren en niet om de opslagruimte- en
transactietoewijzingen te vergroten.
1.2
U begrijpt dat U geen toestemming krijgt om de iCloud-service te openen
of te gebruiken voor softwareontwikkeling of -tests na het verlopen of beëindigen van Uw
overeenkomst; eindgebruikers die Uw Apps of Websoftware hebben geïnstalleerd en die een
geldig eindgebruikersaccount bij Apple hebben om iCloud te gebruiken, kunnen echter doorgaan
met toegang tot hun door gebruikers gegenereerde documenten, privécontainers en bestanden
die U hebt gekozen om op te slaan in een dergelijk eindgebruikersaccount via de iCloud Storage
API's of de CloudKit API's in overeenstemming met de toepasselijke iCloud-voorwaarden en deze
bepalingen. U stemt ermee in om de mogelijkheid van een eindgebruiker om toegang te krijgen
tot iCloud (of de door de eindgebruiker zelf gegenereerde documenten, privécontainers en
bestanden) niet te belemmeren of om het gebruik van iCloud op enige manier en op enig moment
anderszins te verstoren. Met betrekking tot gegevens die U in openbare containers opslaat via de
CloudKit-API's (ongeacht of deze door U of de eindgebruiker zijn gegenereerd), behoudt Apple
zich het recht voor om de toegang tot dergelijke gegevens geheel of gedeeltelijk op te schorten
of te verwijderen bij het verlopen of beëindigen van Uw Overeenkomst, of zoals anderszins
gespecificeerd door Apple in de CloudKit-console.
1.3
Het is Uw App toegestaan om de iCloud Storage API's alleen te gebruiken voor het
opslaan en ophalen van sleutelwaardegegevens (bijv. een lijst van aandelen in een financiële app,
instellingen voor een app) voor Uw Apps en Websoftware en om Uw eindgebruikers in staat te
stellen toegang te hebben tot door gebruikers gegenereerde documenten en bestanden via de
iCloud-service. Uw App of Websoftware mag de CloudKit API's gebruiken voor het opslaan,
ophalen en opvragen van gestructureerde gegevens die U wilt opslaan in openbare of
privécontainers in overeenstemming met de iCloud-documentatie. U stemt ermee in om niet
willens en wetens in houd of materiaal op te slaan via de iCloud Storage API's of CloudKit API's
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die ertoe zouden leiden dat Uw App de algemene voorwaarden voor iCloud of de
Programmavereisten voor Uw Apps schendt (bijv. Uw App mag geen illegale of inbreukmakende
materialen bevatten).
1.4
U kunt een gebruiker toegang geven tot zijn zelf gegenereerde documenten en
bestanden vanuit iCloud door het gebruik van Uw Apps en via Websoftware. U mag echter geen
essentiële gegevens van Uw App delen met andere Apps of Websoftware, tenzij U dergelijke
gegevens deelt met verschillende versies van dezelfde titel, of U toestemming van
de gebruiker hebt.
1.5
U bent verantwoordelijk voor alle inhoud en materialen die U opslaat in iCloud door
het gebruik van de CloudKit-API's en iCloud-opslag-API's en U moet redelijke en gepaste
stappen ondernemen om informatie die U opslaat via de iCloud-service te beschermen. Met
betrekking tot claims van derden aangaande content en materialen die door Uw eindgebruikers
in Uw Apps zijn opgeslagen door het gebruik van de iCloud Storage API's of CloudKit API's
(bijv. door gebruikers gegenereerde documenten, berichten van eindgebruikers in openbare
containers), gaat U ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de juiste afhandeling en
onmiddellijke verwerking van dergelijke claims, inclusief maar niet beperkt tot Uw naleving van
kennisgevingen die zijn verzonden op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
1.6
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan door Apple, mag U geen
gebruik maken van iCloud, de iCloud Storage API's, CloudKit API's of enig onderdeel of functie
daarvan, voor het creëren, ontvangen, onderhouden of verzenden van gevoelige, individueel
identificeerbare gezondheidsinformatie, inclusief 'beschermde gezondheidsinformatie' (zoals de
term is gedefinieerd in 45 CFR § 160.103), of het gebruiken van iCloud op een manier die Apple
(of een Apple-dochteronderneming) Uw 'zakenpartner' of die van een derde partij zou maken,
zoals de term is gedefinieerd in 45 CFR § 160.103. U gaat ermee akkoord dat U als enige
verantwoordelijk bent voor het naleven van eventuele rapportagevereisten op wettelijke
of contractuele basis die voortvloeien uit Uw schending van deze Artikel.
2.

Aanvullende vereisten

2.1
U begrijpt dat er opslagcapaciteits-, transmissie- en transactielimieten zijn voor
de iCloud-service, zowel voor U als ontwikkelaar als voor Uw eindgebruikers. Als U dergelijke
limieten bereikt of als Uw eindgebruiker deze bereikt, kan het zijn dat U of Uw eindgebruiker
de iCloud-service niet kan/kunt gebruiken totdat U of Uw eindgebruiker voldoende gegevens uit
de service hebt/heeft verwijderd om aan de capaciteitslimieten te voldoen, de opslagcapaciteit
hebt/heeft verhoogd of anderszins het gebruik van iCloud hebt/heeft gewijzigd, en dat U of Uw
eindgebruiker gedurende deze tijd geen toegang hebt/heeft tot of geen gegevens kunt/kan
ophalen van iCloud.
2.2
U mag gebruikers geen kosten in rekening brengen voor toegang tot of gebruik
van de iCloud-service via Uw Apps of Websoftware, en U stemt ermee in om de toegang tot de
iCloud-service op geen enkele andere manier te verkopen, inclusief maar niet beperkt tot het
doorverkopen van enig onderdeel van de iCloud-service. U mag de iCloud-service in Uw App
of Websoftware alleen gebruiken om opslag te bieden aan een eindgebruiker die een
geldige iCloud-account voor een eindgebruiker bij Apple heeft en alleen voor gebruik in
overeenstemming met de voorwaarden van dat gebruikersaccount, behalve dat U de CloudKit
API's mag gebruiken om gegevens op te slaan in openbare containers voor toegang door
eindgebruikers, ongeacht of deze gebruikers iCloud-accounts hebben. U mag geen enkele
eindgebruiker ertoe aanzetten om de voorwaarden van hun toepasselijke iCloudserviceovereenkomst met Apple te schenden of om het Apple-gebruiksbeleid voor gegevens
of informatie die in de iCloud-service zijn opgeslagen, te schenden.
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2.3
U mag de algehele netwerkcapaciteit of bandbreedte van de iCloud-service niet
buitensporig gebruiken of een dergelijke service op een andere manier belasten met onredelijke
gegevensbelastingen of queries. U stemt ermee in om geen schade toe te brengen of
interfereren met de netwerken of servers van Apple, of servers of netwerken van derden die zijn
verbonden met de iCloud, of anderszins het gebruik van de iCloud-service door andere
ontwikkelaars of gebruikers te verstoren.
2.4
U zult waarschuwingen, systeeminstellingen, kennisgevingen of meldingen die door
Apple aan een eindgebruiker van de iCloud-service worden gepresenteerd, niet uitschakelen
of verstoren.
3.

Uw erkenningen

U erkent en gaat akkoord met het volgende:
3.1
Apple op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan U, (a) de
iCloud-opslag-API's of de CloudKit-API's mag wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen
van functies of functionaliteit, of (b) dergelijke API's mag wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven
of opnieuw publiceren. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen kosten
Uw Apps of Websoftware moet wijzigen of bijwerken. Apple heeft geen expliciete of impliciete
verplichting om de iCloud-service te (blijven) leveren en kan de iCloud-service op elk moment
geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten. Apple is niet aansprakelijk voor eventuele
verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die door U of een andere partij worden
opgelopen en die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke opschorting of
stopzetting van de service of een dergelijke wijziging van de iCloud-service, iCloud-opslag-API's
of de CloudKit-API's.
3.2
De iCloud-service is niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar en Apple
beweert niet dat de iCloud-service geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde
locatie. Voor zover U ervoor kiest om toegang te verlenen tot de iCloud-service in Uw App of
Websoftware via de iCloud Storage API's of CloudKit API's (bijv. om gegevens op te slaan in een
openbare of privécontainer), doet U dit op eigen initiatief en bent U verantwoordelijk om te
voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving.
3.3
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van
de iCloud-service en is niet verplicht om enig onderhoud, technische of andere ondersteuning
te bieden voor de iCloud-service. Apple is niet verantwoordelijk voor uitgaven, investeringen
of toezeggingen die door U zijn gedaan in verband met de iCloud-service of voor het gebruik
van of toegang tot de iCloud-service.
3.4
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot de iCloud-service op elk
moment naar eigen goeddunken op te schorten of in te trekken of limieten op te leggen aan
Uw gebruik van de iCloud-service. Bovendien kan Apple naar eigen goeddunken de limiet van
transacties die Uw Apps of Websoftware mogen verzenden of ontvangen via de iCloud-service
of de bronnen of capaciteit die zij op elk moment kunnen gebruiken, opleggen of aanpassen.
3.5
Apple kan informatie (inclusief maar niet beperkt tot technische en diagnostische
informatie) over het gebruik van de iCloud-service controleren en verzamelen via de iCloud
Storage API's, CloudKit API's of CloudKit-dashboard, om Apple te helpen bij het verbeteren van
de iCloud-service en andere Apple-producten of -services; op voorwaarde echter dat Apple
geen toegang heeft tot of openbaar maakt van eindgebruikersgegevens die zijn opgeslagen
in een privécontainer via CloudKit, toepassingsgegevens die zijn opgeslagen in een openbare
container via CloudKit, of door gebruikers gegenereerde documenten, bestanden of
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sleutelwaardegegevens die zijn opgeslagen met de iCloud Storage API's en iCloud-service, tenzij
Apple te goeder trouw van mening is dat dergelijke toegang, gebruik, bewaring of
openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijk of regelgevend
proces of verzoek, of tenzij anders verzocht door een eindgebruiker met betrekking tot gegevens
die zijn opgeslagen via de iCloud Storage API's in het iCloud-account van die eindgebruiker of in
de privécontainer van die eindgebruiker via de CloudKit API's.
3.6
Verder, voor zover U persoonlijke informatie opslaat met betrekking tot een
persoon of enige informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd (gezamenlijk
'Persoonsgegevens') in de iCloud-service door het gebruik van de iCloud Storage API's of
CloudKit API's, gaat U ermee akkoord dat Apple (en elke toepasselijke dochteronderneming van
Apple voor de doeleinden van dit Artikel 3.6) zal optreden als Uw vertegenwoordiger voor de
verwerking, opslag en afhandeling van dergelijke Persoonsgegevens. Apple gaat ermee akkoord
dat personen die zijn geautoriseerd om dergelijke persoonsgegevens te verwerken, ermee
akkoord zijn gegaan om de vertrouwelijkheid te behouden (via voorwaarden of onder een
toepasselijke wettelijke verplichting). Apple heeft geen gebruiksrecht, titel of interesse in deze
Persoonsgegevens, alleen voor wat betreft Uw gebruik van de iCloud-service. U stemt ermee in
dat U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk bent om zeker te stellen dat U alle toepasselijke
wetten (met inbegrip van de wetten inzake privacy en gegevensbescherming) met betrekking tot
het gebruik of de verzameling van gegevens en informatie via de iCloud-service naleeft. U bent
ook verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens,
inclusief maar niet beperkt tot het bewaken van die gegevens en activiteiten, het voorkomen
en aanpakken van ongepaste gegevens en activiteiten en het verwijderen van en beëindigen
van toegang tot gegevens. Verder bent U verantwoordelijk voor het bewaken en beperken van
de toegang tot dergelijke Persoonsgegevens door Uw personeel en voor de acties van Uw
personeelsleden die toegang hebben gekregen om de iCloud-service namens U te gebruiken.
De Persoonsgegevens die door U en Uw gebruikers ter beschikking worden gesteld aan Apple
via de iCloud-service mogen door Apple uitsluitend worden gebruikt voor zover nodig om de
iCloud-service beschikbaar te stellen en te verbeteren en om de volgende acties namens U uit
te voeren. Apple zal:
(a) dergelijke Persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken in overeenstemming met de
instructies en toestemmingen van U, zoals in deze Overeenkomst, evenals in toepasselijke weten regelgeving, akkoorden of verdragen, zijn uiteengezet. In de EER en Zwitserland worden
Persoonsgegevens door Apple alleen verwerkt in overeenstemming met de instructies en
toestemmingen van U, zoals in deze Overeenkomst uiteengezet, tenzij anders vereist door de
Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten, in welk geval Apple U op de hoogte zal stellen
van dergelijke andere wettelijke vereisten (behalve in beperkte gevallen waarin het Apple bij wet
verboden is dit te doen);
(b) u redelijke middelen bieden om verzoeken om gebruikerstoegang, verwijdering of beperking
te beheren zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. In het geval van een onderzoek naar
U dat voortvloeit uit Uw gebruik van de iCloud-service te goeder trouw door een toezichthouder
voor gegevensbescherming of door een soortgelijke autoriteit met betrekking tot dergelijke
persoonsgegevens, zal Apple U redelijke assistentie en ondersteuning bieden;
(c) U op de hoogte stellen via alle redelijke middelen naar keuze van Apple, zonder onnodige
vertraging en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke vereisten die op U van
toepassing zijn en die een kennisgeving binnen een bepaald tijdsbestek verplicht stellen, als
Apple zich ervan bewust wordt dat Uw Persoonsgegevens zijn gewijzigd, verwijderd of verloren
gegaan als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de service. U bent verantwoordelijk voor
het verstrekken van Uw bijgewerkte contactgegevens aan Apple voor dergelijke
kennisgevingsdoeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;
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(d) U de informatie beschikbaar stellen die nodig is om de nalevingsverplichtingen aan te tonen
zoals uiteengezet in Artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 (AVG) en om audits mogelijk te maken en aan audits bij te dragen,
zoals vereist op grond van deze bepalingen; op voorwaarde echter dat U ermee instemt dat de
ISO 27001- en 27018-certificeringen van Apple als voldoende worden beschouwd voor
dergelijke vereiste auditdoeleinden;
(e) U bijstaan, via alle redelijke middelen naar keuze van Apple om te zorgen voor naleving van de
verplichtingen van Apple op grond van de artikelen 33 tot 36 van de AVG. Als Apple van derden
een verzoek om informatie ontvangt die U hebt opgeslagen op de iCloud-service, zal Apple U
van de ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen, tenzij anderszins vereist door de
wetgeving of de voorwaarden van het verzoek, en de aanvrager op de hoogte stellen van het feit
dat dit verzoek aan U moet worden gesteld. Tenzij anderszins is vereist door de wetgeving of in
het verzoek, bent U ervoor verantwoordelijk om te reageren op het verzoek;
(f) maatregelen volgens industrienormen gebruiken om Persoonsgegevens te beschermen
tijdens de overdracht, verwerking en opslag van Persoonsgegevens. Versleutelde
Persoonsgegevens mogen worden opgeslagen op een door Apple naar eigen goeddunken
bepaalde geografische locatie; en
(g) ervoor zorgen dat wanneer Persoonsgegevens, binnen de context van deze Overeenkomst,
worden verplaatst vanuit de EER of Zwitserland dit uitsluitend naar een land zal zijn dat zorg
draagt voor een adequaat beveiligingsniveau of hiervoor gebruikmaken van
Modelcontractbepalingen/Swiss Transborder Data Flow Agreement, dat aan U ter beschikking
zal worden gesteld als U meent dat de Persoonsgegevens worden verplaatst.
4.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. NOCH APPLE, NOCH HAAR
SERVICEPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES DIE VOORTVLOEIT
UIT HET GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN,
ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN iCLOUD, iCLOUD-OPSLAG-API'S OF
CLOUDKIT-API'S, OF VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, OF
VERWIJDERING, VERNIETIGING, BESCHADIGING, VERLIES OF HET NIET KUNNEN OPSLAAN
VAN ENIGE VAN UW GEGEVENS OF EINDGEBRUIKERSGEGEVENS OF ENIGE CLAIMS DIE
VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE DOOR UW EINDGEBRUIKERS,
MET INBEGRIP VAN CLAIMS MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING OF
ONGEAUTORISEERDE OPSLAG OF BEHANDELING VAN GEGEVENS DOOR U IN SCHENDING
VAN DEZE OVEREENKOMST.
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Bijlage 5

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor Passen
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en
zijn van toepassing op Uw ontwikkeling en distributie van Passen:
1.

Gebruik en beperkingen van Pastype-ID

2.

Pasdistributie; Marketingtoestemmingen

U mag de Pastype-ID alleen gebruiken voor het digitaal ondertekenen van Uw Pas bij het gebruik
van Wallet en/of bij het gebruik van de APN-service met Uw Pas. U mag Uw Pastype-ID alleen
distribueren zoals opgenomen in Uw Pas in overeenstemming met Artikel 2 hieronder zolang
een dergelijke distributie onder Uw eigen handelsmerk of merk plaatsvindt. Voor zover U in Uw
Pas verwijst naar een handelsmerk of merk van een derde partij (bijv. een winkelbon voor een
bepaald goed), verklaart en garandeert U dat U over de nodige rechten beschikt. U stemt ermee
in Uw Pastype-ID niet te delen, te verstrekken of over te dragen aan een derde partij (behalve
een Serviceprovider en alleen voor zover in deze Overeenkomst toegestaan), en Uw Pastype-ID
ook niet te gebruiken om een Pas van een derde partij te ondertekenen.

2.1
Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst mag U Uw passen
onder eindgebruikers distribueren via het web, e-mail of een App. U begrijpt dat Passen door
dergelijke gebruikers moeten worden geaccepteerd voordat ze in de Wallet worden geladen
en dat Passen op elk gewenst moment door dergelijke gebruikers kunnen worden verwijderd
of overgedragen.
2.2
Door Uw Passen op deze manier te verspreiden, verklaart en garandeert
U aan Apple dat Uw Passen voldoen aan de op dat moment geldende documentatie en
programmavereisten en aan de voorwaarden van deze Bijlage 5. Apple is niet verantwoordelijk
voor kosten, uitgaven, schade, verliezen (inclusief maar niet beperkt tot gemiste zakelijke kansen
of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden die U kunt oplopen als gevolg van het op deze
manier distribueren van Uw Passen.
2.3
U stemt ermee in om op de Pas Uw naam en adres te vermelden, en de
contactgegevens (telefoonnummer; e-mailadres) waarnaar alle vragen, klachten of claims
van eindgebruikers met betrekking tot Uw Pas moeten worden gericht. U bent verantwoordelijk
voor het toevoegen of anderszins opnemen, naar eigen goeddunken, van eventuele relevante
gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van Uw Pas. Apple is niet verantwoordelijk voor
enige schending van de gebruiksvoorwaarden voor Uw eindgebruiker. U bent als enige
verantwoordelijk voor alle gebruikersondersteuning, garantie en ondersteuning van Uw Pas.
U mag eindgebruikers geen kosten in rekening brengen om de Wallet te gebruiken om toegang
te krijgen tot Uw Pas.
2.4
Door Uw passen te verspreiden zoals toegestaan in deze overeenkomst, geeft
U Apple hierbij toestemming om (i) schermafbeeldingen van Uw Pas te gebruiken; (ii)
handelsmerken en logo's die aan Uw Pas zijn gekoppeld; en (iii) Informatie doorgeven voor
promotionele doeleinden in marketingmateriaal en cadeaubonnen, met uitzondering van die
delen die U niet mag gebruiken voor promotionele doeleinden en die U schriftelijk aan Apple
kenbaar maakt. U staat Apple ook toe afbeeldingen en ander materiaal te gebruiken dat U,
op redelijk verzoek van Apple, aan Apple verstrekt voor promotionele doeleinden in
marketingmateriaal en cadeaubonnen.
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3.
Aanvullende vereisten voor Passen
3.1
Apple kan U voorzien van sjablonen die U kunt gebruiken bij het maken van Uw
Passen, en U stemt ermee in de relevante sjabloon te kiezen voor Uw toepasselijke gebruik
(U zult bijvoorbeeld de instapkaartsjabloon niet gebruiken voor een bioscoopkaartje).
3.2
Passen mogen alleen werken en worden weergegeven in Wallet, het door Apple
aangewezen containergebied voor de Pass, via Wallet op het vergrendelingsscherm van een
compatibel Apple-product in overeenstemming met de Documentatie.
3.3.
Ondanks al het andere in Artikel 3.3.9 van de Overeenkomst, met voorafgaande
toestemming van de gebruiker, kunnen U en Uw Pas gebruikers- en/of apparaatgegevens delen
met Uw App, zolang het delen ervan is bedoeld om een service of functie te leveren die direct
relevant is voor het gebruik van de Pas en/of App, of om advertenties weer te geven in
overeenstemming met Artikel 3.3.12 van de Overeenkomst.
3.4
Als U ingebouwde Near Field Communication (NFC) -technologie met Uw pas wilt
gebruiken, kunt U een Apple Certificaat voor het gebruik van NFC met een Pas aanvragen via
de webportal voor ontwikkelaars. Apple zal Uw verzoek beoordelen en kan U een afzonderlijke
overeenkomst verstrekken voor het gebruik van een dergelijk Apple Certificaat. Apple behoudt
zich het recht voor om U een dergelijk Apple Certificaat niet te verstrekken.
4.
Het recht van Apple om Uw Pas in te zien; herroeping. U begrijpt en stemt
ermee in dat Apple zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment tijdens de Looptijd
van deze Overeenkomst Passen die U wilt uitgeven voor gebruik door Uw eindgebruikers of die
al in gebruik zijn bij Uw eindgebruikers, te beoordelen en goed te keuren of af te wijzen. U stemt
ermee in om op verzoek van Apple een dergelijke Pas onmiddellijk aan Apple te verstrekken. U
stemt ermee in om niet te proberen om functies, inhoud, services of functionaliteit in Uw Pas te
verbergen, verkeerd voor te stellen, te misleiden of te verdoezelen voor de beoordeling van
Apple of anderszins te verhinderen dat Apple een dergelijke Pas volledig kan beoordelen, en
U stemt ermee in samen te werken met Apple en vragen te beantwoorden en informatie en
materiaal te verstrekken waar Apple redelijkerwijs om heeft verzocht met betrekking tot een
dergelijke Pas. Als U wijzigingen aanbrengt in Uw pas nadat U deze bij Apple heeft ingediend,
gaat U ermee akkoord Apple hiervan op de hoogte te stellen en, indien Apple daarom verzoekt,
Uw pas opnieuw in te dienen voordat de gewijzigde Pas wordt verspreid aan Uw eindgebruikers.
Apple behoudt zich het recht voor om Uw Pastype-ID in te trekken en Uw pas te weigeren voor
distributie aan Uw eindgebruikers om welke reden dan ook en op elk moment naar eigen
goeddunken, zelfs als Uw pas voldoet aan de Documentatie en Programmavereisten en
voorwaarden van deze Bijlage 5; en, in dat geval, gaat U ermee akkoord dat U een dergelijke
Pas niet onder Uw eindgebruikers mag verspreiden.
5.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG(E) GEBRUIK,
DISTRIBUTIE, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING,
OPSCHORTING, OF BEËINDIGING VAN WALLET, UW PASTYPE-ID, UW PASSEN OF ENIGE
SERVICES DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT ENIG VERLIES OF HET NIET KUNNEN WEERGEVEN VAN UW PAS IN WALLET OF
ENIGE CLAIMS VAN EINDGEBRUIKERS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIG GEBRUIK VAN HET
VOORGAANDE DOOR UW EINDGEBRUIKERS.

Programmaovereenkomst
Pagina 74

Bijlage 6

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de Apple Kaarten-service
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van de Apple Kaarten-service in Uw App, website of webapp.
1.

Gebruik van de Kaarten-service

1.1
Uw Applicatie heeft alleen toegang tot de Apple Kaarten-service via de MapKit-API,
Apple Kaarten-server-API of via MapKit JS, en Uw website of webapplicatie heeft alleen toegang
tot de Apple Kaarten-service via MapKit JS of Apple Kaarten-server-API. U stemt ermee in om
geen toegang te krijgen tot de Apple Kaarten-service of de kaartgegevens anders dan via de
MapKit-API, Apple Kaarten-server-API of MapKit JS, al naargelang wat van toepassing is, en
U gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van de Apple Kaarten-service in Uw Applicaties, websites
of webapplicaties moet voldoen aan de Programmavereisten.
1.2
U gebruikt de Apple Kaarten-service en kaartgegevens alleen als dat nodig is voor
het leveren van services en functionaliteit voor Uw App, website of webapplicatie. U stemt ermee
in de Apple Kaarten-service, MapKit-API, Apple Kaarten-server-API en MapKit JS alleen te
gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt
tot deze Bijlage 6) en de Documentatie van MapKit, de Apple Kaarten-server-API, en MapKit JS,
en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. MapKit-JS mag niet worden
gebruikt in Uw website en/of applicatie als die wordt uitgevoerd op hardware die niet van het
merk Apple is om de volgende commerciële doeleinden: wagenparkbeheer (inclusief dispatch),
het traceren van activa, route-optimalisatie voor ondernemingen, of waar het primaire doel van
een dergelijke website en/of applicatie is het risico voor voertuigverzekeringen te beoordelen.
1.3
U erkent en gaat ermee akkoord dat de resultaten die U van de Apple Kaartenservice ontvangt, kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden als gevolg van variabele
factoren die de nauwkeurigheid van de kaartgegevens kunnen beïnvloeden, zoals weers-, wegen verkeersomstandigheden en geopolitieke gebeurtenissen.
2.

Aanvullende beperkingen

2.1
Noch U, noch Uw App, website of webapp mag de copyrightvermeldingen,
handelsmerken, logo's of andere eigendomsrechten of juridische kennisgevingen, documenten
of hyperlinks van Apple of haar licentiegevers die kunnen verschijnen in of via de Apple Kaartenservice verwijderen, onduidelijk maken of wijzigen.
2.2
U zult de Apple Kaarten-service niet gebruiken op een manier die bulkdownloads of
feeds van de kaartgegevens of een deel daarvan mogelijk maakt of toestaat, of die op enigerlei
wijze probeert om delen van de kaartgegevens te extraheren, te scrapen of opnieuw te
gebruiken. U en Uw App mogen bijvoorbeeld de kaartgegevens, of een deel daarvan, niet
gebruiken of beschikbaar stellen als onderdeel van een secundaire of afgeleide database.
2.3
Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin toegestaan, gaat U ermee akkoord de
kaartgegevens op geen enkele manier te kopiëren, te wijzigen, te vertalen, er een afgeleid werk
van te maken, te publiceren of publiekelijk weer te geven. Verder mag U de gegevens die door
de Apple Kaarten-service worden verstrekt niet gebruiken of vergelijken met het doel om een
andere kaartservice te verbeteren of te maken. U stemt ermee in om geen vervangende of
soortgelijke service te maken of proberen te maken via Uw gebruik van of toegang tot de Apple
Kaarten-service.
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2.4
Uw App, website of webapp mag de kaartgegevens alleen weergeven zoals hierin is
toegestaan, en wanneer U deze op een kaart weergeeft, gaat U ermee akkoord dat deze alleen
wordt weergegeven op een Apple-kaart die wordt geleverd via de Apple Kaarten-service.
Verder mag U geen kaartgegevens binnen Uw App, website of webapp weergeven zonder
de bijbehorende Apple-kaart weer te geven (bijv. als U een adresresultaat weergeeft via
de Apple Kaarten-service, moet U de bijbehorende kaart met het adresresultaat weergeven).
2.5
Tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk toegestaan door Apple, mogen kaartgegevens
niet in de cache worden opgeslagen, vooraf worden opgehaald of worden opgeslagen door U of
Uw Applicatie, website of webapplicatie, anders dan op tijdelijke en beperkte basis uitsluitend als
dit noodzakelijk is (a) voor Uw gebruik van de Apple Kaarten-service zoals hierin of in de MapKitof MapKit JS-documentatie toegestaan, en/of (b) om de prestaties van de Apple Kaarten-service
te verbeteren met Uw Applicatie, website, of webapplicatie, waarna U in elk geval dergelijke
kaartgegevens moet verwijderen.
2.6
U mag geen kosten in rekening brengen aan eindgebruikers uitsluitend voor toegang
tot of gebruik van de Apple Kaarten-service via Uw App, website of webapplicatie, en U stemt
ermee in om op geen enkele andere manier toegang tot de Apple Kaarten-service te verkopen.
2.7
U erkent en stemt ermee in dat Apple op elk moment naar eigen goeddunken
beperkingen kan opleggen aan Uw gebruik van de Apple Kaarten-service (bijv. beperking van het
aantal transacties dat Uw Applicatie kan uitvoeren via de MapKit-API of Apple Kaarten-serverAPI) of Uw toegang tot de Apple Kaarten-service kan intrekken of herroepen (of enig onderdeel
daarvan). Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat de resultaten die U van de Apple
Kaarten-service ontvangt, kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden als gevolg van
variabele factoren die de nauwkeurigheid van kaartgegevens kunnen beïnvloeden, zoals wegof weersomstandigheden.
3.

Uw erkenningen. U erkent en gaat akkoord met het volgende:

3.1
Apple kan op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan U, (a) de
Apple Kaarten-service en/of de MapKit-API, Apple Kaarten-server-API of MapKit JS wijzigen,
inclusief het wijzigen of verwijderen van functies of functionaliteit, of (b) de MapKit-API,
Apple Kaarten-server-API of MapKit JS wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven of opnieuw
publiceren. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen kosten Uw Apps,
website of webapp moet wijzigen of bijwerken. Apple heeft geen expliciete of impliciete
verplichting om de Apple Kaarten-service te (blijven) leveren en kan de Apple Kaarten-service op
elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen. Apple is niet aansprakelijk
voor verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die U of een andere partij oploopt en die
voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke opschorting of stopzetting van de service
of een dergelijke wijziging van de Apple Kaarten-service, MapKit-API, Apple Kaarten-server-API
of MapKit JS.
3.2
De Apple Kaarten-service is mogelijk niet in alle landen, regio's of talen beschikbaar,
en Apple verklaart niet dat de Apple Kaarten-service geschikt of beschikbaar is voor gebruik op
een bepaalde locatie. Voor zover U ervoor kiest om toegang te verlenen tot de Apple Kaartenservice in Uw Applicaties, website of webapplicaties of via de MapKit-API, Apple Kaarten-serverAPI of MapKit JS, doet U dit op eigen initiatief en bent U verantwoordelijk voor de naleving van
alle toepasselijke wetten.
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4.
Het recht van Apple om de implementatie van Uw MapKit en/of MapKit JS in
te zien. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Apple zich het recht voorbehoudt om Uw
implementatie van MapKit en/of MapKit JS in Uw Applicatie, website of webapplicaties op elk
gewenst moment tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst te beoordelen en goed te keuren
of af te wijzen. Op verzoek van Apple stemt U ermee in om onmiddellijk informatie over Uw
implementatie van MapKit en/of MapKit JS aan Apple te verstrekken. U stemt ermee in om met
Apple samen te werken en vragen te beantwoorden en informatie en materiaal te verstrekken
waarom Apple redelijkerwijs heeft verzocht met betrekking tot een dergelijke implementatie.
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot MapKit en/of Uw MapKit JS-sleutels en
soortgelijke referenties op elk gewenst moment naar eigen goeddunken in te trekken, zelfs als
Uw gebruik van MapKit en/of MapKit JS voldoet aan de Documentatie en Programmavereisten
en voorwaarden van deze Bijlage. Alleen bij wijze van voorbeeld: Apple kan dit doen als de
implementatie van Uw MapKit en/of MapKit JS een buitensporige en onnodige belasting vormt
voor de Apple Kaarten-service, het Apple Kaarten-logo of ingesloten links afdekt of verwijdert
bij het weergeven van een kaart, of de Apple Kaarten-service gebruikt in combinatie met
aanstootgevende of illegale kaartinhoud.
5.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. NOCH APPLE, NOCH HAAR
LICENTIEGEVERS OF SERVICEPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF
VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET
KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE APPLE
KAARTEN-SERVICE, MET INBEGRIP VAN ENIGE ONDERBREKINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN
VAN SYSTEEMSTORINGEN, NETWERKAANVALLEN, OF GEPLAND OF ONGEPLAND
ONDERHOUD.
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Bijlage 7

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor Safari-extensies
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op Safari-extensies die zijn ondertekend met een Apple Certificaat:
1.1
Vereisten voor Safari-extensies
Als U Uw Safari-extensie die is ondertekend met een Apple Certificaat, wilt distribueren, stemt U
ermee in zich te houden aan de volgende vereisten voor dergelijke Safari-extensies, aangezien
deze van tijd tot tijd door Apple kunnen worden gewijzigd:
- Uw Safari-extensie mag geen malware, kwaadaardige of schadelijke code of andere interne
componenten bevatten (bijv. computervirussen, Trojaanse paarden, 'achterdeurtjes') die schade
kunnen toebrengen aan de hardware, software of services van Apple of andere software,
firmware, hardware, gegevens, systemen, services of netwerken van derden;
- Uw Safari-extensies mogen niet zijn ontworpen of op de markt worden gebracht met als doel
intimidatie, misbruik, stalken, spammen, misleiding, oplichting, bedreiging of anderszins
schending van de wettelijke rechten (zoals de rechten op privacy en publiciteit) van anderen.
Verder mag U geen Safari-extensie maken die het gedrag van een gebruiker (bijv. hun
browsegedrag) volgt zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
- Uw Safari-extensie mag alleen werken in het daarvoor bestemde containergebied voor de
Safari-extensie en mag door Apple geïmplementeerde systeemwaarschuwingen,
waarschuwingen, weergavepanelen, toestemmingspanelen en dergelijke niet uitschakelen,
negeren of anderszins verstoren;
- Uw Safari-extensie moet één doel hebben en updates mogen het enige doel van Uw Safariextensie niet veranderen. U stemt ermee in om de kenmerken en functionaliteit van Uw Safariextensie nauwkeurig voor de gebruiker weer te geven en te handelen in overeenstemming met
dergelijke verklaringen. U mag zoekopdrachten van gebruikers bijvoorbeeld niet omleiden naar
een andere zoekmachine dan degene die eerder door de gebruiker in Safari is geselecteerd,
zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Bovendien mag Uw Safari-extensie een link (of een
gelieerde link) op een website niet omleiden, tenzij dat gedrag aan de gebruiker wordt
bekendgemaakt. U stemt ermee in de kenmerken of functionaliteit van Uw Safari-extensie (bijv.
verborgen code) niet te verbergen;
- Uw Safari-extensie mag niet worden gebundeld met een App die een ander doel heeft dan de
Safari-extensie. Uw Safari-extensie mag geen advertenties in een website injecteren en mag
geen pop-upadvertenties weergeven. U mag het inschakelen van Uw Safari-extensie niet
scripten of automatiseren of anderen in staat stellen dit te doen; en
- Safari-extensies mogen de beveiliging, gebruikersinterface, gebruikerservaring, kenmerken of
functionaliteit van Safari, macOS, iOS of andere producten van het Apple-merk niet verstoren.
1.2
Naleving; Certificaten. Uw Safari-extensies moeten voldoen aan de Documentatie
en alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die in alle rechtsgebieden waarin dergelijke
Safari-extensies mogelijk worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld. U begrijpt dat
Apple de Apple Certificaten die zijn gebruikt om Uw Safari-extensies te ondertekenen op elk
moment en naar eigen goeddunken kan intrekken. Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat
Apple Uw Safari-extensie kan blokkeren (zodat deze mogelijk niet beschikbaar of ontoegankelijk
is voor Safari-gebruikers) als deze niet voldoet aan de vereisten die hierboven in dit Artikel 1.1 is
uiteengezet of anderszins nadelige gevolgen heeft voor gebruikers van Safari of producten van
het Apple-merk.
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Bijlage 8

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de WeatherKit-API's
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van Apple Weather-gegevens en de WeatherKit-API's in Uw
Applicatie of Bijbehorende product. Voor de toepassing van deze bijlage is voor de definitie
van 'Bijbehorende producten' geen gelicentieerde Applicatie vereist.
1.

Gebruik van Apple Weather-gegevens en WeatherKit-API's

1.1
U gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van Apple Weather-gegevens en WeatherKitAPI's moet voldoen aan de Programmavereisten.
1.2
U mag eindgebruikers geen kosten in rekening brengen voor de toegang tot of het
gebruik van de Apple Weather-gegevens die in hun oorspronkelijke vorm worden gepresenteerd
via Uw Applicatie of Bijbehorend product; echter op voorwaarde dat U aan eindgebruikers kosten
in rekening mag brengen voor services of producten met toegevoegde waarde, d.w.z. gegevens,
producten en/of services, inclusief maar niet beperkt tot Uw Applicaties of Bijbehorende
producten, die U ontwikkelt en die zijn afgeleid van Apple Weather-gegevens en die zodanig
zijn getransformeerd dat het voor geen eindgebruiker of andere derde partij mogelijk is om
Apple Weather-gegevens te ontdekken, te openen, te onderwerpen aan reverse engineering
of deze anderszins vast te stellen of te gebruiken in de vorm die oorspronkelijk door Apple is
geleverd (geheel of gedeeltelijk). U mag geen sublicentierechten verlenen voor de WeatherKitAPI's of Apple Weather-gegevens in hun oorspronkelijke vorm. U mag Apple Weather-gegevens
gebruiken voor interne doeleinden of om services of producten met toegevoegde waarde te
creëren, te maken of weer te geven aan Uw eindgebruikers. Uw licentievoorwaarden voor
eindgebruikers mogen eindgebruikers of andere derden niet toestaan om de WeatherKit-API’s
of Apple Weather-gegevens voor welk doel dan ook te onderwerpen aan reverse engineering.
1.3
Applicaties of Bijbehorende producten die de WeatherKit-API's gebruiken, mogen
niet worden ontworpen of op de markt worden gebracht voor noodgevallen of voor
levensreddende doeleinden.
1.4
Uw Applicatie of Bijbehorend product heeft alleen toegang tot de Apple Weathergegevens via de WeatherKit API's. U gaat ermee akkoord dat Uw weergave van de
Apple Weather-gegevens moet voldoen aan alle toepasselijke toeschrijvingsvereisten en alle
andere specificaties in de Programmavereisten. U mag Weather Alerts op geen enkele manier
aanpassen, wijzigen of verbergen.
1.5
U mag de WeatherKit-API's niet gebruiken op een manier die bulkdownloads of
feeds van de Apple Weather-gegevens of een deel daarvan mogelijk maakt of toestaat, of die op
enigerlei wijze probeert om delen van de Apple Weather-gegevens te extraheren of te scrapen.
U en Uw Applicaties en Uw Bijbehorende producten mogen bijvoorbeeld de Apple Weathergegevens, of een deel daarvan, niet gebruiken of beschikbaar stellen als onderdeel van een
secundaire of afgeleide database.
1.6
Tenzij anders schriftelijk uitdrukkelijk toegestaan in de Documentatie, mogen
Apple Weather-gegevens niet in de cache worden opgeslagen, vooraf worden opgehaald of
worden opgeslagen door U, Uw Applicatie, of Uw Bijbehorende product, anders dan op tijdelijke
en beperkte basis uitsluitend als dit noodzakelijk is om de prestaties van de WeatherKit-API’s
te verbeteren met Uw Applicatie of Bijbehorende product.
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2.

Uw erkenningen

U erkent en gaat akkoord met het volgende:
2.1
De WeatherKit-API's zijn mogelijk niet in alle landen of talen beschikbaar, en Apple
verklaart niet dat de WeatherKit-API's geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde
locatie. Indien U ervoor kiest om toegang te verlenen tot de Apple Weather-gegevens in Uw
Applicatie of Bijbehorende product via de WeatherKit-API's, doet U dit op eigen initiatief en bent
U verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten. Uw gebruik van de
WeatherKit-API's is op eigen risico en U aanvaardt alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit
Uw gebruik van de WeatherKit-API's in enig deel van de wereld, inclusief de weergave
van Apple Weather-gegevens in betwiste gebieden.
2.2
Voor Applicaties of Bijbehorende producten die gebruikmaken van de WeatherKitAPI's voor realtime weerbegeleiding, moet U een licentieovereenkomst voor eindgebruikers
hebben met de volgende kennisgeving: UW GEBRUIK VAN DEZE REALTIME
WEERBEGELEIDINGSAPP OF WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. WEERGEGEVENS ZIJN MOGELIJK
NIET NAUWKEURIG. Apple Weather-gegevens kunnen afwijken van de werkelijke
omstandigheden als gevolg van variabele factoren, zoals signaalproblemen en geopolitieke
gebeurtenissen die de nauwkeurigheid van Apple Weather-gegevens kunnen beïnvloeden.
3.

Naleving

3.1
Op verzoek van Apple stemt U ermee in om onmiddellijk informatie over Uw
implementatie van de WeatherKit-API's aan Apple te verstrekken, als dit nodig is om te bepalen
of U voldoet aan deze vereisten.
3.2
Onverminderd alle andere rechten van Apple in deze Overeenkomst, behoudt Apple
zich het recht voor om actie te ondernemen wanneer Apple naar eigen goeddunken heeft
vastgesteld of redenen heeft om aan te nemen dat U een voorwaarde van deze Overeenkomst
hebt geschonden. Deze acties kunnen Uw toegang tot de Apple Weather-gegevens en
WeatherKit-API's beperken, opschorten of intrekken.
4.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. NOCH APPLE, NOCH HAAR
LICENTIEGEVERS OF SERVICEPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE
OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP,
HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN
DE WEATHERKIT-API'S, MET INBEGRIP VAN ENIGE ONDERBREKINGEN DIE HET GEVOLG
ZIJN VAN SYSTEEMSTORINGEN, NETWERKAANVALLEN, OF GEPLAND OF ONGEPLAND
ONDERHOUD.
5.
Vrijwaring. Zonder de andere rechten van Apple onder deze Overeenkomst te
beperken, gaat U ermee akkoord een door Apple gevrijwaarde Partij schadeloos te stellen en
te vrijwaren van alle Verliezen die een Door Apple gevrijwaarde Partij worden geleden als gevolg
van of verband houden met enige claim dat Uw gebruik van de WeatherKit-API's niet voldoet
aan de lokale kaartwetten of andere toepasselijke wetten.
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Bijlage 9

(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor abonnementen die zijn aangeschaft via de
Apple Developer-app
Via de Apple Developer-app kunt U mogelijk programmakosten betalen en als programmalid
andere abonnementen kopen en gebruiken. Alleen voor deze Bijlage 9 betekent 'Apple':
-

Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, Californië, Verenigde Staten,
als U bent gevestigd in de VS, inclusief Puerto Rico;
Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8,
Canada, als U bent gevestigd in Canada;
Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables,
Florida, Verenigde Staten, als U bent gevestigd in Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika en
landen en grondgebieden in de Caraïben (met uitzondering van Puerto Rico);
iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140,
Tokio als U bent gevestigd in Japan.
Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australië,
als U bent gevestigd in Australië en Nieuw-Zeeland, waaronder alle territoria en gelieerde
rechtsgebieden; en
Apple Distribution International Ltd, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,
Cork, Ierland als U ergens anders bent gevestigd.

Abonnementen worden automatisch verlengd totdat ze worden opgezegd in de
accountinstellingen van de houder van Uw account. Kosten worden niet meer dan vierentwintig
(24) uur voorafgaand aan de verlengingsdatum in rekening gebracht. Ga
naar https://support.apple.com/nl-nl/HT202039 voor meer informatie over het opzeggen van
een abonnement.
Apple brengt de door Uw accounthouder geselecteerde betaalmethode in rekening voor elk
abonnement, inclusief eventuele belastingen. Als Uw accounthouder deze ook aan zijn
Apple Wallet heeft toegevoegd, kan Apple de geselecteerde betaalmethode in Apple Wallet in
rekening brengen met Apple Pay. Uw accounthouder kan meerdere betaalmethoden aan zijn
Apple ID koppelen en U gaat ermee akkoord dat Apple deze mag opslaan en in rekening mag
brengen. De primaire betaalmethode wordt bovenaan de betalingspagina met
accountinstellingen weergegeven.
Als de primaire betaalmethode om welke reden dan ook niet in rekening kan worden gebracht,
machtigt U Apple om te proberen de andere in aanmerking komende betaalmethoden van Uw
accounthouder van boven naar beneden in rekening te brengen zoals deze worden weergegeven
op de betalingspagina met accountinstellingen. Als Apple Uw accounthouder geen kosten in
rekening kan brengen, blijft U verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en kan
Apple proberen opnieuw kosten in rekening te brengen of om een andere betaalmethode te
vragen. Dit kan de datum wijzigen waarop de facturering plaatsvindt. Zoals wettelijk toegestaan,
kan Apple betalingsgegevens automatisch bijwerken als deze worden verstrekt door de
betalingsnetwerken of financiële instellingen.
Het programmalidmaatschap omvat maximaal 500.000 WeatherKit-API-aanroepen per maand.
Als U een abonnement voor WeatherKit-API-aanroepen aanschaft, vervangt dit voor de duur van
het abonnement de WeatherKit API-oproepen die bij het programmalidmaatschap zijn
inbegrepen.
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Tot en met 31 december 2023 komen programmaleden ook in aanmerking voor maximaal
vijfentwintig (25) Xcode Cloud-rekenuren per maand. Als U een abonnement voor Xcode Cloudrekenuren aanschaft, vervangt dit voor de duur van het abonnement de Xcode Cloud-rekenuren
per maand waarvoor U in aanmerking komt om te gebruiken tot en met 31 december 2023. Apple
behoudt zich het recht voor om U aan te melden bij Xcode Cloud, of om U de mogelijkheid te
bieden een abonnement op Xcode Cloud-rekenuren aan te schaffen, voor zover de capaciteit dit
toelaat. Als U onmiddellijk annuleert en U afmeldt voor het gebruik van Xcode Cloud, kan Uw
accounthouder contact opnemen met Apple Support om een terugbetaling aan te vragen.
Abonnementsupgrades worden onmiddellijk van kracht en er wordt een terugbetaling verstrekt
op basis van de resterende tijd in de maand voor het oorspronkelijke abonnement. Downgrades
of annuleringen van een abonnement worden van kracht op de volgende factureringsdatum.
Apple behoudt zich het recht voor om restitutieverzoeken te berekenen of te weigeren op basis
van het gebruik van WeatherKit-API-aanroepen of Xcode Cloud-rekenuren.
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Schema 1
1.

Benoeming van agent

1.1
U benoemt hierbij Apple en dochterbedrijven van Apple (gezamenlijk
aangeduid als 'Apple') tot: (i) Uw agent voor de marketing en levering van de Gelicentieerde
apps aan Eindgebruikers die woonachtig zijn in de regio's die zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 1
van dit Schema 1, onder voorbehoud van wijzigingen; en (ii) Uw commissionair voor de marketing
en levering van de Gelicentieerde apps aan Eindgebruikers die woonachtig zijn in de regio's die
zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 2 van dit Schema 1, onder voorbehoud van wijzigingen, tijdens de
Leveringsperiode. De meest actuele lijst van regio's waaruit U in de App Store kunt kiezen, wordt
vermeld in de App Store Connect-tool en de Custom App Distribution Site en kan van tijd tot tijd
door Apple worden bijgewerkt. U erkent hierbij dat Apple de Gelicentieerde apps voor en namens
U op de markt zal brengen en beschikbaar zal stellen om te downloaden door eindgebruikers, via
een of meer App Stores of de Custom App Distribution Site. Voor de doeleinden van dit Schema
1 zijn de volgende termen van toepassing:
'Aangepaste app' of 'Aangepaste applicatie' betekent een Gelicentieerde app die op maat is
ontwikkeld door U voor gebruik door specifieke organisaties of externe zakelijke klanten, met
inbegrip van gepatenteerde Gelicentieerde Apps die zijn ontwikkeld voor intern gebruik van
Uw organisatie.
(a) 'U' omvat App Store Connect-gebruikers die door U zijn geautoriseerd om namens
U Gelicentieerde apps en bijbehorende metadata in te dienen; en
(b) 'eindgebruiker' omvat zowel individuele kopers als in aanmerking komende gebruikers die
via 'Delen met gezin' of erfeniscontact aan de account van deze kopers zijn gekoppeld. Voor
institutionele klanten betekent 'eindgebruiker' de persoon die geautoriseerd is om de
Gelicentieerde app te gebruiken, de institutionele beheerder die verantwoordelijk is voor het
beheer van installaties op gedeelde apparaten, evenals geautoriseerde institutionele kopers zelf,
inclusief door Apple goedgekeurde onderwijsinstellingen die de Gelicentieerde apps voor gebruik
door hun werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen kunnen aanschaffen.
(c) Ten behoeve van dit Schema 1 omvat de term 'Gelicentieerde app' alle inhoud, functionaliteit,
uitbreidingen, stickers of services die worden aangeboden in de softwareapp.
'Volume Content Service' staat voor een Apple Service die de mogelijkheid biedt om Aangepaste
apps te verkrijgen en gelicentieerde apps in bulk te kopen, onderhevig aan de voorwaarden,
bepalingen en vereisten voor volumecontent.
1.2
Ter bevordering van de benoeming van Apple onder Artikel 1.1 van deze Bijlage 1,
machtigt en instrueert U Apple hierbij om:
(a) namens U Gelicentieerde apps op de markt te brengen en orders voor Gelicentieerde apps
te werven en verkrijgen van eindgebruikers die zijn gevestigd in de regio's die door U zijn
geïdentificeerd in de App Store Connect-tool;
(b) U hostingservices aan te bieden onder de voorwaarden van de Overeenkomst, om de opslag
van en toegang voor eindgebruikers tot de Gelicentieerde apps mogelijk te maken en om hosting
door derden van dergelijke Gelicentieerde apps mogelijk te maken, uitsluitend zoals anderszins
gelicentieerd of geautoriseerd door Apple;
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(c) kopieën te maken van Gelicentieerde apps, deze te formatteren en anderszins voor te
bereiden op aanschaf en download door eindgebruikers, inclusief het toevoegen van de
Beveiligingsoplossing en andere optimalisaties die in de Overeenkomst worden vermeld;
(d) eindgebruikers toe te staan of, in het geval van grensoverschrijdende opdrachten voor
bepaalde aankopen, te faciliteren bij herhaalde toegang tot kopieën van Gelicentieerde apps,
zodat de eindgebruikers deze Gelicentieerde apps, de Informatie over de Gelicentieerde apps
en de daarmee verband houdende metadata in een of meer App Stores of via de website voor
de distributie van Aangepaste apps kunnen aanschaffen en elektronisch downloaden. Daarnaast
autoriseert U hierbij de distributie van Uw Gelicentieerde Apps onder de voorwaarden van dit
Schema 1 voor gebruik door: (i) eindgebruikers met accounts die aan de account van een andere
eindgebruiker via 'Delen met gezin' is gekoppeld; (ii) in aanmerking komende erfeniscontacten
van een eindgebruiker voor toegang tot Uw Gelicentieerde App samen met de verbonden
informatie en metadata die in de iCloud zijn opgeslagen, zoals beschreven op
https://support.apple.com/nl-nl/HT212360; (iii) meerdere eindgebruikers met één Apple ID,
wanneer de Gelicentieerde App aan dergelijke eindgebruikers via Apple Configurator wordt
verschaft, overeenkomstig de software-licentieovereenkomst van Apple Configurator; en (iv) één
institutionele klant via de Distributie van Aangepaste apps voor gebruik door zijn eindgebruikers
en/of voor installatie op apparaten zonder gekoppelde Apple ID's die eigendom zijn van of
gecontroleerd worden door die institutionele klant overeenkomstig de Algemene voorwaarden
en programmavereisten voor volume-inhoud;
(e) gebruik maken van (i) schermafbeeldingen, previews en/of fragmenten van maximaal 30
seconden van de Gelicentieerde apps; (ii) handelsmerken en logo's die verband houden met de
Gelicentieerde apps; en (iii) informatie over Gelicentieerde apps, voor promotionele doeleinden
in marketingmateriaal en cadeaubonnen en in verband met autodisplays, met uitzondering van
die delen van de Gelicentieerde apps, handelsmerken of logo's, of informatie over Gelicentieerde
apps die U niet mag gebruiken voor promotionele doeleinden, en die U schriftelijk aangeeft op
het moment dat de Gelicentieerde apps door U aan Apple worden geleverd op grond van Artikel
2.1 van dit Schema 1, en afbeeldingen en ander materiaal gebruikt dat U op redelijk verzoek van
Apple aan Apple verstrekt voor promotionele doeleinden in marketingmateriaal en cadeaubonnen
en in verband met autodisplays. Bovendien, en met inachtneming van de hierboven
uiteengezette beperking, gaat U ermee akkoord dat Apple schermafbeeldingen, pictogrammen
en fragmenten van maximaal 30 seconden van Uw gelicentieerde Apps mag gebruiken voor
gebruik bij Apple Developer-evenementen (bijv. WWDC, Tech Talks) en in ontwikkelaars
documentatie;
(f) anderszins Gelicentieerde apps, informatie over Gelicentieerde apps en bijbehorende
metadata gebruiken zoals redelijkerwijs nodig kan zijn bij de marketing en levering van de
Gelicentieerde apps in overeenstemming met dit Schema 1. U stemt ermee in dat er geen
royalty's of andere compensatie verschuldigd is voor de rechten die hierboven zijn beschreven
in Artikel 1.2 van dit Schema 1; en
(g) het vergemakkelijken van de distributie van bètaversies van Uw Gelicentieerde apps
('Bètatests') aan eindgebruikers die door U zijn aangewezen in overeenstemming met de
Overeenkomst, beschikbaarheid en andere programmavereisten, die van tijd tot tijd worden
bijgewerkt in de App Store Connect-tool. Voor de doeleinden van dergelijke Bètatests doet U
hierbij afstand van elk recht om enige aankoopprijs, opbrengst of andere vergoeding te innen
voor de distributie en download van dergelijke Bètaversies van Uw Gelicentieerde app. U stemt
er verder mee in dat U verantwoordelijk blijft voor de betaling van royalty's of andere betalingen
aan derden met betrekking tot de distributie en gebruiker van bètaversies van Uw Gelicentieerde
apps, evenals de naleving van alle wetten in gebieden waarin dergelijke Bètatests vindt plaats.
Duidelijkheidshalve is geen commissie verschuldigd aan Apple met betrekking tot een dergelijke
distributie.
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1.3
De partijen erkennen en komen overeen dat hun relatie onder dit Schema 1 die van
opdrachtgever en agent, of opdrachtgever en commissionair is, al naargelang het geval, zoals
beschreven in respectievelijk Bijlage A, Deel 1 en Bijlage A, Deel 2, en dat U, als opdrachtgever,
als enige verantwoordelijk bent en zult zijn voor alle claims en aansprakelijkheden die betrekking
hebben op of verband houden met de Gelicentieerde Apps, zoals bepaald in dit Schema 1.
De partijen erkennen en komen overeen dat de benoeming van Apple als Uw agent of
commissionair, al naargelang het geval, onder dit Schema 1 niet-exclusief is. U verklaart
en garandeert hierbij dat U de benodigde rechten bezit of beheert om Apple en
dochterondernemingen van Apple te benoemen tot Uw wereldwijde agent en/of commissionair
voor de levering van Uw Gelicentieerde applicaties, en dat de uitvoering van een dergelijke
benoeming van Apple en dochterondernemingen van Apple geen schending zal vormen van
of inbreuk zal maken op de rechten van enige derde partij.
1.4
Voor de toepassing van deze Bijlage 1 betekent de 'Leveringsperiode' de periode
die begint op de Ingangsdatum van de Overeenkomst en afloopt op de laatste dag van de
Overeenkomst of enige verlenging daarvan; op voorwaarde echter dat de benoeming van
Apple als Uw agent het verstrijken van de overeenkomst zal overleven gedurende een redelijke
uitfaseringsperiode van maximaal dertig (30) dagen en verder op voorwaarde dat, uitsluitend
met betrekking tot Uw eindgebruikers, Subartikelen 1.2 (b), (c), en (d) van dit Schema 1 blijven
na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht, tenzij U anders aangeeft op grond
van Artikel 4.1 en 6.2 van dit Schema 1.
1.5
Alle Gelicentieerde Apps die door U aan Apple worden geleverd onder Artikel 2.1
van deze Bijlage 1, worden door Apple beschikbaar gesteld voor download door eindgebruikers
zonder kosten. Apple is niet verplicht om vergoedingen te innen voor de Gelicentieerde apps van
enige eindgebruiker en heeft geen betalingsverplichting jegens U met betrekking tot enige van
die Gelicentieerde apps onder dit Schema 1. In het geval dat U van plan bent eindgebruikers een
vergoeding in rekening te brengen voor een Gelicentieerde app of een In-App Purchase, moet U
een afzonderlijke uitbreiding van deze Overeenkomst (Schema 2) afsluiten (of eerder hebben
afgesloten) met Apple met betrekking tot die Gelicentieerde app. In het geval dat U van plan bent
eindgebruikers een vergoeding in rekening te brengen voor aangepaste Apps, moet U een
afzonderlijke uitbreiding van deze Overeenkomst (Schema 3) met Apple afsluiten (of eerder
hebben afgesloten) met betrekking tot die aangepaste App.
2.

Levering van Gelicentieerde apps aan Apple

2.1
U levert aan Apple, op eigen kosten, met behulp van de App Store Connect-tool of
een ander mechanisme dat door Apple wordt geleverd, de gelicentieerde Apps, Gelicentieerde
app-informatie en bijbehorende metadata, in een formaat en op een manier die zijn
voorgeschreven door Apple, zoals vereist voor de levering van de Gelicentieerde Apps aan
eindgebruikers in overeenstemming met deze Bijlage 1. Metadata die U aan Apple levert volgens
dit Schema 1, omvatten: (i) de titel en het versienummer van elk van de Gelicentieerde Apps; (ii)
de regio's die U aanwijst, waarin U wilt dat Apple eindgebruikers toestaat die Gelicentieerde Apps
te downloaden; (iii) de eindgebruikers die U aanwijst als geautoriseerde downloaders van de
Aangepaste App; (iv) kennisgevingen van copyright of andere intellectuele eigendomsrechten;
(v) Uw privacybeleid; (vi) Uw licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA'), indien van
toepassing, in overeenstemming met artikel 3.2 van deze Bijlage 1; en (vii) eventuele aanvullende
metadata die zijn uiteengezet in de Documentatie en/of de App Store Connect-tool en die van tijd
tot tijd kunnen worden bijgewerkt, inclusief metadata die zijn ontworpen om het zoeken naar en
ontdekken van inhoud op hardware van het merk Apple te verbeteren.
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2.2
Alle Gelicentieerde applicaties worden door U aan Apple geleverd met behulp
van softwaretools, een beveiligd FTP-siteadres en/of andere door Apple voor te
schrijven leveringsmethoden.
2.3
U verklaart hierbij dat alle Gelicentieerde Apps die U aan Apple levert volgens dit
Schema 1, geautoriseerd zijn voor export vanuit de Verenigde Staten naar elk van de door U
aangewezen regio's onder artikel 2.1 hiervan, in overeenstemming met de vereisten van alle
toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de United States Export Administration
Regulations, titel 15, delen 730-774 CFR. Verder verklaart en garandeert U dat alle versies van
de Gelicentieerde Apps die u aan Apple levert, niet onderworpen zijn aan de International Traffic
in Arms Regulations (Voorschriften inzake internationale wapenhandel), titel 22, delen 120-130
CFR en niet zijn ontworpen, gemaakt, aangepast of geconfigureerd voor militair(e)
eindgebruikers of eindgebruik, zoals gedefinieerd in titel 15, paragraaf 744 van de CFR. Zonder
de algemeenheid van dit artikel 2.3 te beperken, verklaart U dat (i) geen van de Gelicentieerde
Apps gegevensversleuteling of cryptografische functies bevat, gebruikt of ondersteunt; of (ii) in
het geval dat een Gelicentieerde app een dergelijke gegevensversleuteling of cryptografische
functionaliteit bevat, gebruikt of ondersteunt, dat U voldoet aan de Amerikaanse
exportadministratievoorschriften en in het bezit bent van, en op verzoek Apple zult voorzien van
een pdf-kopie van Uw exportclassificatie-uitspraak (CCATS) uitgegeven door het Amerikaanse
Commerce Department, Bureau of Industry and Security ('BIS'), of van alle
zelfclassificatierapporten die bij de BIS zijn ingediend, en de juiste autorisaties van andere regio's
die importautorisaties verplicht stellen voor die Gelicentieerde App, zoals vereist. U erkent dat
Apple vertrouwt op Uw certificering in deze Artikel 2.3 om eindgebruikers toegang te geven tot
de Gelicentieerde apps en deze te downloaden volgens dit Schema 1. Behalve zoals bepaald in
dit Artikel 2.3, is Apple verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten van de Export
Administration Regulations door eindgebruikers toe te staan toegang te krijgen tot de
Gelicentieerde apps en deze te downloaden onder dit Schema 1.
2.4
Het is Uw verantwoordelijkheid voor elke plaats in het Rayon
leeftijdsclassificaties of waarschuwingen voor ouderlijk toezicht die vereist zijn op basis
van de toepasselijke overheidsvoorschriften of worden voorgeschreven door een of
meer beoordelingsinstanties, een of meer diensten of andere organisaties (waarnaar elk
wordt verwezen als 'beoordelingsinstantie'), te bepalen en te implementeren voor alle
video-, televisie-, game- of andere inhoud die in Uw Gelicentieerde applicatie wordt
aangeboden. Waar van toepassing bent U ook verantwoordelijk voor het verstrekken van tools
voor het beperken van de toegang tot content of functionaliteit voor leeftijdsverificatie voordat
eindgebruikers toegang krijgen tot content voor volwassenen of anderszins gereguleerde
content binnen Uw Gelicentieerde app.
3.
Eigendom en licentieverlening voor eindgebruikers en levering van de
Gelicentieerde apps aan eindgebruikers

3.1
U erkent en stemt ermee in dat Apple, tijdens het optreden als agent en / of
commissionair voor U, host is, of op grond van Artikel 1.2 (b) van deze Bijlage 1 geautoriseerde
derde partijen in staat kan stellen om de Gelicentieerde Applicaties te hosten, en toestaan dat de
Gelicentieerde apps namens U door eindgebruikers worden gedownload. U bent echter
verantwoordelijk voor het hosten en leveren van content of services die door U worden verkocht
of geleverd via de In-App Purchase API, met uitzondering van de content die is opgenomen in de
Gelicentieerde app zelf (in dat geval wordt de content door de In-App Purchase eenvoudig
ontgrendeld) of de content die door Apple wordt gehost in overeenstemming met Artikel 3.3 van
Bijlage 2 van de Overeenkomst. De partijen erkennen en komen overeen dat Apple geen geheel
of gedeeltelijk eigendomsbelang zal verwerven in de Gelicentieerde apps of informatie over de
Gelicentieerde apps, en dat de eigendomstitel, het risico van verlies, de verantwoordelijkheid
voor en de controle over de Gelicentieerde apps te allen tijde bij U blijft. Apple mag de
Gelicentieerde apps of de informatie over de Gelicentieerde app voor geen enkel doel of op enige
manier gebruiken, behalve zoals specifiek is toegestaan in de Overeenkomst of dit Schema 1.
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3.2
U mag uw eigen EULA voor elke Gelicentieerde App aan Apple leveren op het
moment dat U die Gelicentieerde App aan Apple levert, in overeenstemming met artikel 2.1 van
dit Schema 1, op voorwaarde echter dat uw EULA de minimumvoorwaarden en -bepalingen die
zijn gespecificeerd in Bijlage B van dit Schema 1 moet bevatten en niet in strijd mag zijn met die
minimumvoorwaarden, en moet voldoen aan alle toepasselijke wetten in alle regio's waar u wilt
dat Apple eindgebruikers toestaat de desbetreffende Gelicentieerde App te downloaden. Apple
stelt elke eindgebruiker in staat om Uw EULA (indien van toepassing) te bekijken op het moment
dat Apple die Gelicentieerde app aan die eindgebruiker levert en Apple zal elke eindgebruiker
informeren dat het gebruik van die Gelicentieerde app door de eindgebruiker onderhevig is aan
de algemene voorwaarden van Uw EULA (indien van toepassing). In het geval dat U niet Uw
eigen EULA voor een Gelicentieerde app aan Apple verstrekt, erkent U en gaat U ermee akkoord
dat het gebruik van die Gelicentieerde app door elke eindgebruiker onderhevig is aan de
standaard EULA van Apple (die deel uitmaakt van de servicevoorwaarden van de App Store).
3.3
U erkent hierbij dat de EULA voor elk van de Gelicentieerde apps uitsluitend tussen
U en de eindgebruiker is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, en Apple is
niet verantwoordelijk voor en heeft geen enkele aansprakelijkheid onder enige EULA of enige
schending door U of een eindgebruiker van een van de algemene voorwaarden van een EULA.
3.4
Een Gelicentieerde app kan inhoud (tijdschriften, kranten, boeken, audio, muziek,
video) lezen of afspelen die buiten de Gelicentieerde app wordt aangeboden (zoals bijvoorbeeld
via Uw website), op voorwaarde dat U niet linkt naar of externe aanbiedingen voor dergelijke
inhoud binnen de Gelicentieerde app op de markt brengen. U bent verantwoordelijk voor
authenticatie van toegang tot de content die is verkregen buiten de Gelicentieerde app om.
3.5
Voor zover U in-app-abonnementen promoot en aanbiedt, moet U dit doen
in overeenstemming met alle wettelijke en regelgevende vereisten.
3.6
Als Uw gelicentieerde toepassing op periodieke inhoud is gebaseerd (bijv.
Tijdschriften en kranten), kan Apple U de naam, het e-mailadres en de postcode verstrekken
die zijn gekoppeld aan het account van een eindgebruiker wanneer deze een automatisch
verlengend abonnement aanvraagt via de In-App Purchase API, op voorwaarde dat een
dergelijke gebruiker instemt met het verstrekken van gegevens aan U, en verder op voorwaarde
dat U dergelijke gegevens alleen mag gebruiken om Uw eigen producten te promoten en dit in
strikte overeenstemming met Uw openbaar geposte privacybeleid moet doen, waarvan een kopie
moet gemakkelijk kunnen worden bekeken en er is toestemming voor gegeven in Uw
Gelicentieerde app.
4.

Inhoudsbeperkingen en softwarebeoordeling

4.1
U verklaart en garandeert dat: (a) U het recht hebt om deze Overeenkomst aan te gaan,
om elk van de Gelicentieerde Apps te reproduceren en te distribueren en om Apple te autoriseren om
eindgebruikers toe te staan elk van de Gelicentieerde Apps te downloaden en te gebruiken via een of
meer App Stores of de website voor de distributie van Aangepaste apps; (b) geen enkele
Gelicentieerde App of het toegestane gebruik van Apple of eindgebruikers van die Gelicentieerde
Apps, in strijd is met of inbreuk maakt op enig octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim of
ander intellectueel eigendom of contractueel recht van een andere persoon, firma, onderneming of
een andere entiteit, en dat U de Gelicentieerde Apps niet namens een of meer derde partijen bij Apple
indient; (c) geen enkele Aangepaste App of het toegestane gebruik van Apple of eindgebruikers van
die Aangepaste Apps, in strijd is met of inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk,
handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of contractueel recht van een andere persoon, firma,
onderneming of een andere entiteit, en dat U de Aangepaste Apps niet bij Apple indient namens een
of meer derde partijen, anders dan onder licentieverlening van een of meer derde partijen die
onderhevig is aan de voorwaarden van de Volume Content-service van Apple en/of de distributie van
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Aangepaste App; (d) alle Gelicentieerde Apps geautoriseerd zijn voor distributie, verkoop en gebruik
in, export naar en import in elk van de door U aangewezen regio's onder artikel 2.1 van dit Schema 1,
in overeenstemming met de wet- en regelgeving van die regio's en alle toepasselijke export- en/of
importbepalingen; (e) geen enkele Gelicentieerde App obsceen, aanstootgevend of ander materiaal
bevat dat verboden of beperkt is volgens de wetten of voorschriften van een van de door U
aangewezen regio's onder artikel 2.1 van dit Schema 1; (f) alle informatie die U verstrekt met behulp
van de App Store Connect-tool, inclusief alle informatie met betrekking tot de Gelicentieerde Apps,
correct is en dat, als dergelijke informatie niet langer correct is, U deze onmiddellijk zult bijwerken met
behulp van de App Store Connect-tool, zodat deze nauwkeurig is; en (g) in het geval dat er een
geschil ontstaat over de content van Uw Gelicentieerde Apps of het gebruik van Uw intellectuele
eigendom in de App Store of de website voor de distributie van Aangepaste apps, gaat U ermee
akkoord dat Apple Uw contactgegevens deelt met de partij die een dergelijk geschil indient en om
de procedure van Apple te volgen om geschillen over apps op te lossen op niet-exclusieve basis
en zonder dat een partij afstand doet van zijn wettelijke rechten.
4.2
U zult de softwarebeoordelingstool gebruiken die is uiteengezet in App Store Connect
om informatie te verstrekken over elk van de door U geleverde Gelicentieerde apps voor marketing
en uitvoering door Apple via de App Store of de aangepaste app-distributiesite onder dit schema 1
om een beoordeling voor elk van dergelijke Gelicentieerde apps. Voor het toekennen van een
beoordeling aan elke van de Gelicentieerde applicaties doet U Uw best om juiste en volledige
informatie te verstrekken over de content van de desbetreffende Gelicentieerde applicatie met
gebruikmaking van de softwarebeoordelingstool. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple
vertrouwt op: (i) Uw goede trouw en zorgvuldigheid bij het nauwkeurig en volledig verstrekken van de
gevraagde informatie voor elke Gelicentieerde App; en (ii) Uw verklaringen en garanties in artikel 4.1
van dit document bij het beschikbaar stellen van de desbetreffende Gelicentieerde App voor
download door eindgebruikers in elk van de regio's die U hierin hebt aangewezen. Bovendien
autoriseert U Apple om de beoordeling van enige van Uw Gelicentieerde applicaties te corrigeren
indien aan de desbetreffende Gelicentieerde applicatie een onjuiste beoordeling is toegekend;
en U gaat akkoord met elke dergelijke gecorrigeerde beoordeling.
4.3
In het geval dat een regio die U hierin aanwijst, de goedkeuring of beoordeling van
een Gelicentieerde App door een overheid of regelgevende instantie uit de branche vereist als
voorwaarde voor de distributie en/of het gebruik van die Gelicentieerde App, erkent en gaat
U ermee akkoord dat Apple ervoor kan kiezen om die Gelicentieerde App niet beschikbaar
te maken voor download door eindgebruikers in die regio vanuit App Stores of de website
voor de distributie van Aangepaste apps.
5.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

5.1
Apple is niet verantwoordelijk voor de installatie en / of het gebruik van de
Gelicentieerde apps door een eindgebruiker. U bent als enige verantwoordelijk voor alle
productgaranties, hulp aan eindgebruikers en productondersteuning met betrekking tot elk
van de Gelicentieerde apps.
5.2
U bent als enige verantwoordelijk voor, en Apple heeft geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot alle claims, rechtszaken,
aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of toe te schrijven
zijn aan de Gelicentieerde apps en / of de gebruik van die Gelicentieerde apps door een
eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims wegens schending van de garantie,
hetzij gespecificeerd in de EULA, hetzij vastgesteld onder het toepasselijk recht; (ii) claims op
het gebied van productaansprakelijkheid; en (iii) claims dat een van de Gelicentieerde apps en/of
het bezit of gebruik van die Gelicentieerde apps door de eindgebruiker inbreuk maakt op het
auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
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6.

Beëindiging

6.1
Dit Schema 1, en alle verplichtingen van Apple hieronder, worden beëindigd bij het
verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst.
6.2
In het geval dat U niet langer het wettelijke recht hebt om de Gelicentieerde apps te
distribueren, of om Apple toestemming te geven om toegang te verlenen tot die Gelicentieerde
apps door eindgebruikers, in overeenstemming met dit schema 1, moet U Apple hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen en deze Gelicentieerde apps intrekken. vanuit de App Store
of de Custom App Distribution Site met behulp van de tools op de App Store Connect-site; op
voorwaarde echter dat een dergelijke intrekking door U onder dit Artikel 6.2 U niet ontheft van
enige van Uw verplichtingen jegens Apple onder deze bijlage 1, of enige aansprakelijkheid jegens
Apple en / of een eindgebruiker met betrekking tot die Gelicentieerde apps.
6.3
Apple behoudt zich het recht voor om de marketing, het aanbieden en het
downloaden door eindgebruikers van de Gelicentieerde Applicaties op elk moment, met
of zonder reden, stop te zetten door U op de hoogte te stellen van de beëindiging. Zonder
de algemeenheid van dit Artikel 6.3 te beperken, erkent U dat Apple kan stoppen met het
downloaden door eindgebruikers van sommige of alle Gelicentieerde app, of andere voorlopige
maatregelen kan nemen naar eigen goeddunken van Apple, als Apple redelijkerwijs gelooft dat:
(i) die Gelicentieerde Apps niet geautoriseerd zijn voor export naar een of meer van de regio’s
die door U zijn aangewezen onder artikel 2.1 hierin, in overeenstemming met de Export
Administration Regulations of overige beperkingen; (ii) die Gelicentieerde Apps en/of het bezit
en/of gebruik van die Gelicentieerde Apps door een eindgebruiker inbreuk maken op octrooien,
auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van
een derde partij; (iii) de distributie en/of het gebruik van die Gelicentieerde Apps in strijd is met
enige toepasselijke wet in een regio die U aanwijst volgens artikel 2.1 van dit Schema 1; (iv) U
hebt de voorwaarden van de Overeenkomst, dit Schema 1 of andere documentatie geschonden,
inclusief maar niet beperkt tot de App Store-beoordelingsrichtlijnen; of (v) U of iemand die U of
Uw bedrijf vertegenwoordigt, onderhevig is aan sancties van een regio waarin Apple zakendoet.
Een keuze van Apple om het downloaden van Gelicentieerde apps niet langer toe te staan,
overeenkomstig dit Artikel 6.3, ontslaat U niet van Uw verplichtingen onder dit Schema 1.
6.4
U kunt op elk moment en om welke reden dan ook een of alle Gelicentieerde apps uit
de App Store of de Custom App Distribution Site terugtrekken met behulp van de tools op de App
Store Connect-site, behalve dat, met betrekking tot Uw doel -gebruikers, machtigt en instrueert
U Apple om te voldoen aan Artikel 1.2 (b), (c) en (d) van deze Bijlage 1, die van kracht blijft na
beëindiging of afloop van de overeenkomst, tenzij U anders aangeeft overeenkomstig Artikel 4.1
en 6.2 van dit Schema 1.
7.

Juridische gevolgen

De relatie tussen U en Apple die door dit Schema 1 tot stand is gebracht, kan belangrijke
juridische gevolgen voor U hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Uw
verantwoordelijkheid is om Uw juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot Uw
wettelijke verplichtingen onder dit schema.
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APPENDIX A
(bij Schema 1)

1.

Apple als agent

U stelt Apple Canada, Inc. ('Apple Canada') aan als Uw agent voor de marketing en het
downloaden door eindgebruikers van de Gelicentieerde Apps in de volgende regio:
Canada
U stelt Apple Pty Limited ('APL') aan als Uw agent voor de marketing en het downloaden door
eindgebruikers van de Gelicentieerde Apps in de volgende regio's:
Australië
Nieuw-Zeeland
U stelt Apple Inc. aan als Uw agent overeenkomstig paragraaf 2295 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek van Californië, voor de marketing en het downloaden door de eindgebruiker
van de Gelicentieerde Apps door eindgebruikers in de volgende regio's:
Verenigde Staten
U stelt Apple Services LATAM LLC aan als Uw agent overeenkomstig paragraaf 2295 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek van Californië, voor de marketing en het downloaden door
de eindgebruiker van de Gelicentieerde Apps door eindgebruikers in de volgende regio's:
Anguilla
Antigua en Barbuda

Chili*
Colombia*

Honduras*
Jamaica

Argentinië*
Bahama's

Costa Rica*
Dominica

Kaaimaneilanden
Mexico*

Barbados
Belize
Bermuda

Dominicaanse
Republiek*
Ecuador*
El Salvador*

Brazilië*

Guatemala*

Bolivia*

Britse
Maagdeneilanden

Grenada
Guyana

Montserrat

Nicaragua*
Panama*
Paraguay*

Saint Lucia
St. Vincent en de
Grenadines
Suriname
Trinidad en Tobago
Turks- en
Caicoseilanden
Uruguay
Venezuela*

Peru*

Saint Kitts en Nevis

* Alleen in deze regio's zijn Aangepaste apps beschikbaar.
U stelt iTunes KK aan als Uw agent overeenkomstig artikel 643 van het Japanse Burgerlijk
Wetboek, voor de marketing en het downloaden door eindgebruikers van de Gelicentieerde
Apps in de volgende regio:
Japan
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2.

Apple als commissionair

U stelt Apple Distribution International Ltd. aan als Uw commissionair voor de marketing en het
downloaden van de Gelicentieerde Apps door eindgebruikers in de volgende regio's, zoals van
tijd tot tijd wordt bijgewerkt door de App Store Connect-site. Voor de toepassing van deze
Overeenkomst betekent 'commissionair' een agent die beweert voor eigen rekening te handelen
en overeenkomsten sluit in eigen naam, maar handelt namens andere personen, zoals algemeen
erkend in veel rechtsstelsels van het burgerlijk recht
Afghanistan

Guinee-Bissau

Mali

Albanië
Algerije
Angola
Armenië
Azerbeidzjan

Hongarije
Hongkong*
Ierland*
IJsland*
India

Bahrein*
Belarus
België*
Benin
Bhutan

Indonesië
Irak
Israël*
Italië*
Ivoorkust (Côte
d'Ivoire)
Jemen

Malta, Republiek*
Marokko
Mauritanië
Mauritius
Micronesië, Federale Staten
van
Moldavië
Mongolië
Montenegro
Mozambique
Myanmar

Bosnië en
Herzegovina
Botswana
Brunei
Bulgarije*
Burkina Faso
Cambodja
China*
Congo,
Democratische
Republiek
Congo, Republiek
Cyprus*
Denemarken*
Duitsland*
Egypte*
Estland*

Sao Tomé en
Principe
Saoedi-Arabië*
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore*
Slovenië*
Slowakije*
Spanje*
Sri Lanka

Namibië

Swaziland

Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Koeweit

Nauru
Nederland*
Nepal
Niger
Nigeria
Noord-Macedonië
Noorwegen*

Tadzjikistan
Taiwan*
Tanzania
Thailand*
Tonga
Tsjaad
Tsjechische
Republiek

Korea*
Kosovo
Kroatië
Laos
Letland*
Libanon

Oeganda
Oekraïne*
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Pakistan

Tunesië
Turkije*
Turkmenistan
VAE*
Vanuatu
Verenigd
Koninkrijk*
Vietnam*
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zweden*
Zwitserland*

Fiji
Liberia
Palau
Filipijnen*
Libië
Papoea-Nieuw-Guinea
Finland*
Litouwen*
Polen
Frankrijk*
Luxemburg*
Portugal
Gabon
Macau
Qatar*
Gambia
Madagaskar
Roemenië*
Georgië
Malawi
Rusland*
Ghana
Maldiven
Rwanda
Griekenland*
Maleisië*
Salomonseilanden
*Alleen in deze regio's zijn Aangepaste apps beschikbaar.
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APPENDIX B
(bij Schema 1)

Instructies voor minimale voorwaarden van
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor ontwikkelaars
1.
Bevestiging: U en de eindgebruiker moeten bevestigen dat de EULA
(Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) uitsluitend tussen U en de eindgebruiker wordt
afgesloten, en niet met Apple, en dat U, niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor de
Gelicentieerde app en de content daarvan. De EULA bevat mogelijk geen gebruiksregels voor
gelicentieerde en aangepaste toepassingen die in strijd zijn met de voorwaarden van Apple
Media Services of de voorwaarden voor volume-inhoud vanaf de ingangsdatum
(waarvan U erkent dat U de gelegenheid hebt gehad deze te bekijken).
2.
Reikwijdte van de Licentie: De licentie die aan de eindgebruiker wordt verleend
voor de Gelicentieerde App, moet beperkt zijn tot een niet-overdraagbare licentie om de
Gelicentieerde Applicatie te gebruiken op alle Apple merkproducten die de Eindgebruiker bezit
of beheert en zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Algemene voorwaarden
van Apple Media Services, behalve dat een dergelijke Gelicentieerde App toegankelijk is voor en
gebruikt kan worden door andere accounts die aan de koper zijn gekoppeld via Delen met gezin,
volumeaankopen of erfeniscontacten.
3.
Onderhoud en ondersteuning: U dient als enige verantwoordelijk te zijn voor het
leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Gelicentieerde app,
zoals gespecificeerd in de EULA, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. U en de
eindgebruiker moeten erkennen dat Apple op geen enkele manier verplicht is om onderhoudsen ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Gelicentieerde app.
4.
Garantie: U dient als enige verantwoordelijk te zijn voor alle productgaranties,
expliciet of impliciet vereist in de wetgeving, voor zover niet effectief afgewezen. De EULA
moet bepalen dat, in het geval de Gelicentieerde app niet voldoet aan de toepasselijke garantie,
de eindgebruiker Apple hiervan op de hoogte kan stellen, en dat Apple de aankoopprijs van de
Gelicentieerde app aan die eindgebruiker zal terugbetalen, en dat, voor zover dat is toegestaan
door de toepasselijke wetgeving, Apple geen enkele andere garantieverplichting heeft met
betrekking tot de Gelicentieerde app en dat alle andere vorderingen, verliezen,
aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet naleven
van een dergelijke garantie onder Uw eigen verantwoordelijkheid vallen.
5.
Productclaims: U en de eindgebruiker moeten erkennen dat U, en niet Apple,
verantwoordelijk bent voor het afhandelen van vorderingen van de eindgebruiker of een derde
partij met betrekking tot de Gelicentieerde app of het bezit en/of gebruik van de Gelicentieerde
app door de eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen op het gebied van
productaansprakelijkheid; (ii) elke bewering dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan
enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit
consumentenbescherming, of soortgelijke wetgeving, inclusief in verband met het gebruik
van de HealthKit- en HomeKit-frameworks door Uw Gelicentieerde Applicatie. De EULA mag
Uw aansprakelijkheid jegens de eindgebruiker niet verder beperken dan wat is toegestaan
door de toepasselijke wetgeving.
6.
Intellectuele eigendomsrechten: U en de eindgebruiker moeten erkennen dat in
het geval een derde partij beweert dat de Gelicentieerde app of het bezit en het gebruik van de
Gelicentieerde app door de eindgebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten
van die derde partij, U, niet Apple, de enige verantwoordelijke bent voor het onderzoek,
de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke vordering wegens inbreuk
op intellectueel eigendom.
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7.
Wettelijke naleving: De eindgebruiker moet verklaren en garanderen dat (i) hij
of zij niet is gevestigd in een regio die onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse
regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een regio die 'terroristen
ondersteunt'; en (ii) de eindgebruiker niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van
de Amerikaanse regering staat.
8.
Naam en adres van de Ontwikkelaar: U moet in de EULA Uw naam en adres
vermelden, en de contactgegevens (telefoonnummer; e-mailadres) waaraan alle vragen,
klachten of vorderingen van eindgebruikers met betrekking tot de Gelicentieerde app
moeten worden gericht.
9.
Voorwaarden voor derden: U moet in de EULA vermelden dat de eindgebruiker
moet voldoen aan de toepasselijke algemene voorwaarden voor derden bij het gebruik van Uw
App, bijvoorbeeld als U een VoIP-app aanbiedt, dan mag de eindgebruiker zijn overeenkomst
voor draadloze datadiensten niet schenden door het gebruik van Uw App.
10.
Begunstigde derden: U en de eindgebruiker moeten erkennen en ermee
instemmen dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, begunstigde derden zijn van de
EULA, en dat Apple, wanneer de eindgebruiker akkoord gaat met de voorwaarden van de EULA,
het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om de EULA af te dwingen tegen
de eindgebruiker als begunstigde derde.
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APPENDIX C
(bij Schema 1)

Voorwaarden voor promotiecodes in de App Store
Niettegenstaande enige andere bepalingen van de Overeenkomst of dit Schema 1, stemt U er
hierbij mee in dat de volgende voorwaarden van toepassing zullen zijn op alle promotiecodes
('Promocodes') voor de App Store die door U zijn aangevraagd via de App Store Connect-tool.
Voor de doeleinden van deze Bijlage C omvat 'U' extra leden van Uw App Store Connect-team
(bijv. Personen in de marketing- en technische rollen).
Tenzij in hierin schriftelijk anders is aangegeven, mag niets in deze Appendix C worden
geïnterpreteerd als een wijziging van de Overeenkomst of dit Schema 1 op enigerlei wijze, en alle
voorwaarden met een hoofdletter die niet hieronder worden gedefinieerd, hebben de betekenis
zoals uiteengezet in de Overeenkomst bij het Programma.
1.

DEFINITIES:

'Houder' betekent een persoon in een Gebied, aan wie U een of meer Promocodes verstrekt;
'Promocode' betekent een unieke alfanumerieke code die door Apple is gegenereerd en aan U wordt
verstrekt in overeenstemming met deze Appendix C, waarmee een Houder die een klant van de
App Store is, de Gelicentieerde App waarvoor U de code via de App Store Connect-tool hebt
aangevraagd, gratis kan downloaden of openen vanuit de App Store Connect-tool, onafhankelijk
of deze gratis of tegen betaling in de App Store wordt aangeboden (de 'Promo-inhoud'); en
'Effectieve periode' betekent de periode tussen de Activeringsdatum en de Vervaldatum van
de Promocode.
2.
AUTORISATIE EN VERPLICHTINGEN: U machtigt en instrueert Apple hierbij om
U op verzoek Promocodes te verstrekken, in overeenstemming met de voorwaarden van deze
Appendix C, en U neemt de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk teamlid
dat dergelijke codes aanvraagt, zich zal houden aan de voorwaarden van deze Appendix C. U
bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en toestemmingen met
betrekking tot het gebruik van de Promocodes en de Gelicentieerde App, inclusief elk gebruik
door U van de namen of andere aanduidingen van de Gelicentieerde App, of namen of
gelijkenissen van de personen die optreden of anderszins voorkomen in de Gelicentieerde App,
in advertenties, marketing- of ander promotiemateriaal, in alle typen media. Apple behoudt zich
het recht voor om op elk moment tijdens de Effectieve periode kopieën van dergelijke licenties
en toestemmingen van U te vragen en te ontvangen.
3.
GEEN BETALING: Met uitzondering van Uw verplichtingen zoals uiteengezet
in artikel 10 van deze Appendix C, bent U niet verplicht Apple enige commissie voor
de Promocodes te betalen.
4.
LEVERING: Op verzoek van U via de App Store Connect-tool, zal Apple
de Promocodes elektronisch aan U verstrekken via de App Store Connect-tool, per e-mail
of via een andere methode zoals aangegeven door Apple.
5.
ACTIVERINGSDATUM PROMOCODE: Promocodes worden actief voor gebruik
door Houders na de levering aan U.
6.
VERVALDATUM PROMOCODE: Alle ongebruikte Promocodes, al dan niet
toegepast op een Apple ID, vervallen om middernacht 23:59 Pacific Time op de eerste van de
volgende datums: (a) de datum die achtentwintig (28) dagen na de levering van de Promocodes
is; of (b) de datum waarop de Overeenkomst wordt beëindigd.
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7.
TOEGESTAAN GEBRUIK: U mag de Promocodes distribueren tot een datum die
tien (10) kalenderdagen vóór de Vervaldatum van de Promocode ligt, uitsluitend om instanties
van de app aan te bieden voor mediabeoordeling of promotiedoeleinden. U mag de Promocodes
niet distribueren aan Houders in enig Gebied waar het U niet is toegestaan Uw Gelicentieerde
app te verkopen of te distribueren.
8.
AANVULLENDE MATERIAAL: Apple is niet verantwoordelijk voor het ontwikkelen
en produceren van materiaal met betrekking tot de Promocodes anders dan de Promocodes zelf.
9.
VERKLARINGEN, GARANTIES EN VRIJWARING: U verklaart en garandeert dat:
(i) U alle rechten bezit of beheert die nodig zijn om rechten, licenties en toestemmingen zoals
vermeld in artikel 2 te verlenen, en dat de uitoefening van dergelijke rechten, licenties en
toestemmingen de rechten van derden niet zal schenden, en dat (ii) elk gebruik van de
Promocodes in overeenstemming zal zijn met de voorwaarden van deze Appendix C en geen
inbreuk zal maken op rechten van derden of enige toepasselijke wetten, richtlijnen, regels en
voorschriften zal schenden van enige overheidsinstantie in het Gebied of waar dan ook ter
wereld. U stemt ermee in om Apple, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen
(en hun respectieve directeuren, functionarissen en werknemers) te vrijwaren van alle verliezen,
aansprakelijkheden, schade of uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) die
voortvloeien uit vorderingen, eisen, acties of andere procedures die het gevolg zijn van een
schending van de verklaringen en garanties uiteengezet voor h in dit Artikel, of van een
schending van enige andere voorwaarde van de Overeenkomst en dit Schema 1.
10.
ONTHEFFING VAN BETALING: U doet hierbij afstand van enig recht om royalty's,
opbrengsten of vergoedingen te innen voor de distributie en het downloaden van Gelicentieerde
apps via de Promocodes, ongeacht of er anderszins enige vergoeding verschuldigd zou zijn
onder de Overeenkomst, inclusief het bijbehorende Schema 1, indien van toepassing. De partijen
erkennen dat, tussen Apple en U, de respectievelijke verantwoordelijkheden van de partijen voor
de betaling van royalty's of andere soortgelijke betalingen aan derden met betrekking tot de
distributie en het downloaden van de Gelicentieerde app via de Promocodes zijn uiteengezet in
de Overeenkomst.
11.
ALGEMENE VOORWAARDEN: U gaat verder akkoord met de volgende algemene
voorwaarden:
(a) U mag de Promocodes niet verkopen of enige vorm van betaling, inruil in natura of andere
compensatie accepteren in verband met de distributie van de Promocodes en U mag derden
verbieden dit te doen.

(b) Niets in deze Appendix C zal ertoe leiden dat de partijen partners, joint ventures of medeeigenaars worden, noch zal een van beide partijen een agent, werknemer of vertegenwoordiger
van de ander worden, of de andere partij machtigen om op te treden voor, te binden, of
anderszins namens hem of haar een verplichting te maken of te aanvaarden in verband met een
transactie onder deze Appendix C; met dien verstande echter dat niets in dit Artikel 11 (b) de
respectieve rechten en plichten van de Partijen aantast, aantast of wijzigt, met inbegrip van de
agent- of commissionair-relatie tussen hen onder Schema 1, 2 en 3 van de Overeenkomst.
(c) U zult alle leeftijdsbeperkingen of waarschuwingen voor content die wettelijk vereist zijn in de
Gebieden op een prominente plaats bekendmaken en ervoor zorgen dat Promocodes alleen
worden verspreid onder personen van een leeftijd die geschikt is voor de App Store-beoordeling
van de bijbehorende Gelicentieerde app.
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(d) U dient zich op een eerlijke en ethische manier te gedragen en geen verklaring af te leggen,
mondeling of schriftelijk, of enige handeling te verrichten of deel te nemen aan enige activiteit die
obsceen of onwettig is of onwettig of gevaarlijk gedrag aanmoedigt, of waardoor Apple en haar
activiteiten in diskrediet worden gebracht, worden gedenigreerd of worden beschadigd.
(e) Apple is niet verantwoordelijk voor het leveren van technische of klantenondersteuning aan
U of Houders naast wat Apple aanbiedt aan standaard- of gewone gebruikers van de App Store.
(f) U gaat akkoord met de aanvullende Algemene voorwaarden voor de Promocodes die hieraan
als Bijlage 1 zijn toegevoegd.
(g) U MOET DE REGIOSPECIFIEKE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS EN DE
VERVALDATUM VAN DE PROMOCODE OPNEMEN OP ELK INSTRUMENT DAT WORDT
GEBRUIKT OM DE PROMOCODE AAN DE HOUDERS TE VERDELEN (BIJV. CERTIFICAAT,
KAART, E-MAIL, ENZ.). U KUNT DEZE PER GEBIED GELOKALISEERDE INFORMATIE BEKIJKEN
WANNEER U DE PROMOCODES IN DE APP STORE CONNECT-TOOL AANVRAAGT.
(h) U bent als enige verantwoordelijk voor Uw gebruik van de Promocodes, inclusief elk gebruik
door andere leden van Uw App Store Connect-team, en voor enig verlies of aansprakelijkheid
jegens U of Apple daaruit.
(i) In het geval dat Uw Gelicentieerde app om welke reden dan ook uit de App Store wordt
verwijderd, stemt U ermee in de distributie van de Promocodes te staken en dat Apple dergelijke
Promocodes kan deactiveren.
(j) U stemt ermee in dat Apple het recht heeft om de Promocodes te deactiveren, zelfs als deze
al aan de Houders zijn geleverd, in het geval U een van de voorwaarden van deze Appendix C,
de Overeenkomst of Schema's 1, 2 of 3 daarvan overtreedt.
(k) U mag de Promocodes binnen de gebieden verspreiden, maar U gaat ermee akkoord dat
U geen Promocode voor gebruik buiten de gebieden zult exporteren, noch verklaart U dat U het
recht hebt of de mogelijkheid hebt om dit te doen. Risico op verlies en eigendomsoverdracht
van de Promocodes worden aan U worden doorgegeven bij levering aan U binnen
App Store Connect, via e-mail of een andere door Apple verstrekte methode.
12.
HANDELSMERKEN VAN APPLE: Uw gebruik van de handelsmerken van Apple
in verband met de Promocodes is alleen beperkt tot 'iTunes' en 'App Store' (de 'Merken')
en is onderhevig aan de volgende en eventuele aanvullende richtlijnen die Apple van tijd tot
tijd kan uitgeven:
(a) U mag de Merken alleen gebruiken tijdens de Effectieve periode
(b) U dient voorafgaand aan het gebruik van de Merken alle reclame-, marketing-, promotieof andere materialen waarin de Merken zijn verwerkt, in te dienen bij Apple in alle media die nu
bekend zijn of later worden uitgevonden, voor schriftelijke goedkeuring. Materialen die niet
uitdrukkelijk schriftelijk door Apple zijn goedgekeurd, worden geacht door Apple te zijn
afgekeurd.
(c) U mag de Merken alleen op een referentiële manier gebruiken en mag de Merken niet
gebruiken als het meest prominente visuele element in welk materiaal dan ook. Uw bedrijfsnaam,
handelsmerken of servicemerken moeten aanzienlijk groter zijn dan de Merken.
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(d) U mag niet suggereren, direct of indirect, dat Apple U, Uw Gelicentieerde apps of
promotionele activiteiten waarvoor U de Promocodes aanvraagt, sponsort, goedkeurt of hier
een relatie mee heeft.
(e) U erkent dat de Merken het exclusieve eigendom zijn van Apple en stemt ermee in geen
rechten op, eigendomsrechten op of belangen in de Merken op te eisen of op enig moment de
rechten van Apple op de Merken ter discussie te stellen of aan te vechten. Eventuele goodwill die
voortvloeit uit Uw gebruik van de Merken komt uitsluitend ten goede aan Apple en veroorzaakt
geen recht op, eigendomsrecht op of belang in de merken voor U.
13.
TOEPASSELIJK RECHT: Alle procesvoering of andere vormen van
geschillenbeslechting tussen U en Apple die voortvloeien uit of verband houden met deze
Appendix C of feiten die daarmee verband houden, worden beheerst door Artikel 14.10 van
de Overeenkomst.
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Bijlage 1

(bij Appendix C van Schema 1)

Voorwaarden voor Promocodes in de App Store

1.
Alle Promocodes die worden geleverd op grond van deze Appendix C, al dan niet
toegepast op een account van App Store, vervallen zoals aangegeven in deze Appendix C.

2.
Promocodes en ongebruikte saldi kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en
kunnen niet worden geretourneerd voor een terugbetaling in contanten, geruild of gebruikt om andere
goederen te kopen, of om vergoedingen of iTunes- of App Store-geschenken te verstrekken door
U of de Houder. Dit is ook van betrekking op ongebruikte Promocodes die zijn verlopen.
3.
Promocodes kunnen alleen in het betreffende Gebied worden ingewisseld via
de App Store, die alleen toegankelijk is voor personen in het gebied met een geldige Apple ID.
Mogelijk zijn niet alle producten in de App Store in alle gebieden beschikbaar. Internettoegang
(mogelijk tegen betaling), de nieuwste versie van Apple software en andere compatibele
software en hardware zijn vereist.
4.
Toegang tot, inwisseling van Promocodes op, of aankopen van en gebruik
van producten die zijn gekocht in de App Store, zijn onderhevig aan acceptatie van de
Servicevoorwaarden die worden gepresenteerd op het moment van inwisseling of aankoop
en te vinden op http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

5.
Promocodes worden in de toepasselijke Apple ID-account van de Houder geplaatst
en zijn niet overdraagbaar.
6.
Als de bestelling van een Houder het bedrag dat beschikbaar is op de Promocodes
overschrijdt, moet de Houder een Apple ID-account aanmaken en het saldo betalen met een
creditcard.
7.
Tenzij anders vermeld, zijn het verzamelen en gebruiken van gegevens onderhevig
aan het privacybeleid van Apple, dat U kunt vinden op http://www.apple.com/legal/privacy.

8.
Apple is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Promocodes. Houders die
vragen hebben, kunnen zich wenden tot Apple Support op https://support.apple.com/nl-nl/apps.
9.
Apple behoudt zich het recht voor om de accounts van Houders te sluiten en
alternatieve betalingsmethoden te vereisen als Promocodes op frauduleuze wijze worden
verkregen of gebruikt in de App Store.

10.
APPLE EN HAAR LICENTIEHOUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN
LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET
BETREKKING TOT PROMOCODES OF DE APP STORE, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER
BEPERKING, ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN HET GEVAL DAT EEN PROMOCODE NIETFUNCTIONEEL IS, IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE HOUDER OF HET BEDRIJF,
EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE, DE VERVANGING VAN EEN DERGELIJKE
PROMOCODE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. BEPAALDE
WETGEVING OP BASIS VAN DE PLAATS OF HET GEBIED STAAT MOGELIJK GEEN
BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN
BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE
BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN
TOEPASSING, EN HEEFT U OF HOUDER MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.
11.
Apple behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden in deze Bijlage 1
van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
12.
Elk deel van deze algemene voorwaarden kan ongeldig zijn waar dit wettelijk
verboden of beperkt is.
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APPENDIX D
(bij Schema 1)

Aanvullende voorwaarden voor de App Store
1.
Vindbaarheid in de App Store: De vindbaarheid van Uw Gelicentieerde app in de
App Store hangt af van verschillende factoren, en Apple heeft geen enkele verplichting om Uw
Gelicentieerde app op een bepaalde manier of volgorde in de App Store weer te geven, onder de
aandacht te brengen of te rangschikken.
(a) De belangrijkste parameters die worden gebruikt voor de rangschikking en vindbaarheid van
apps zijn tekstrelevantie, zoals het gebruik van een accurate titel, het toevoegen van relevante
trefwoorden/metadata en het selecteren van beschrijvende categorieën voor de Gelicentieerde
app; klantgedrag met betrekking tot het aantal en de kwaliteit van de beoordelingen, recensies
en downloads van apps; de datum van de introductie in de App Store kan ook worden overwogen
voor relevante zoekopdrachten; en of U regels heeft overtreden die door Apple zijn
uitgevaardigd. Deze belangrijkste parameters leveren de meest relevante resultaten op voor
zoekopdrachten van klanten.
(b) Wanneer onze editors beoordelen welke apps ze onder de aandacht willen brengen in de App
Store, letten ze op kwalitatief hoogstaande apps in alle categorieën, met bijzondere nadruk op nieuwe
apps en apps met belangrijke updates. De belangrijkste parameters die onze editors beschouwen,
zijn UI-ontwerp, gebruikerservaring, innovatie en uniekheid, lokalisaties, toegankelijkheid,
screenshots van App Store-productpagina's, app-previews en beschrijvingen; en daarnaast voor
games, gameplay, graphics en prestaties, audio, verhaal en diepte van het verhaal, de mogelijkheid
om opnieuw af te spelen en gameplay-besturing. Aan de hand van deze belangrijkste parameters
worden hoogwaardige, goed ontworpen en innovatieve apps onder de aandacht gebracht.
(c) Als U een Apple-service gebruikt voor betaalde promotie van Uw app in de App Store, kan Uw app
worden gepresenteerd in een promotieplaatsing en worden aangemerkt als advertentie-inhoud.
Ga naar https://developer.apple.com/app-store/discoverability/ voor meer informatie over het
vinden van apps.
2.

Toegang tot App Store-gegevens

U kunt toegang krijgen tot gegevens over de financiële prestaties en de betrokkenheid van de
gebruikers van Uw Gelicentieerde app in App Store Connect door gebruik te maken van App
Analytics, Sales en Trends, en Payments en Financial Reports. In het bijzonder kunt U alle
financiële resultaten van Uw Gelicentieerde app voor individuele verkopen van de app en in-appaankopen (inclusief abonnementen) verkrijgen in Sales en Trends, of de gegevens downloaden
uit Financial Reports; en U kunt App Analytics bekijken voor niet-persoonlijk identificeerbare
gegevens waaruit U kunt opmaken hoe consumenten omgaan met Uw Gelicentieerde apps. Meer
informatie is te vinden op https://developer.apple.com/app-store/measuring-app-performance/.
Gegevens van App Analytics worden alleen verstrekt met toestemming van onze klanten. Zie
https://developer.apple.com/app-store-connect/analytics/ voor meer informatie. Apple geeft U
geen toegang tot persoonlijke of andere gegevens die zijn verstrekt door of gegenereerd via het
gebruik van de App Store door andere ontwikkelaars; noch geeft Apple andere ontwikkelaars
toegang tot persoonlijke of andere gegevens die zijn verstrekt door of gegenereerd via Uw
gebruik van de App Store. Het delen van dergelijke gegevens zou in strijd zijn met het
privacybeleid van Apple en met de verwachtingen van onze klanten over de manier waarop Apple
met hun gegevens omgaat. U kunt proberen om rechtstreeks informatie van klanten te
verzamelen, zolang dergelijke informatie op een wettige manier wordt verzameld en U
de beoordelingsrichtlijnen van de App Store volgt.
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Apple behandelt persoonlijke en niet-persoonlijke informatie zoals beschreven in het
privacybeleid van Apple. Informatie over Apple's toegang tot en praktijken met betrekking tot
ontwikkelaars- en klantgegevens is te vinden in 'App Store en Privacy', toegankelijk op
https://support.apple.com/en-us/HT210584. Apple kan bepaalde niet-persoonlijke informatie
verstrekken aan strategische partners die met Apple samenwerken om onze producten en
diensten te leveren, Apple helpen met de marketing aan klanten en namens Apple advertenties
verkopen voor weergave in de App Store en Apple News and Stocks (Apple nieuws en aandelen).
Dergelijke partners zijn verplicht deze informatie te beschermen en kunnen overal zijn gevestigd
waar Apple actief is.
3.

P2B-verordening klachten en bemiddeling voor de EU

Ontwikkelaars die zijn gevestigd in en die goederen of services aanbieden aan klanten die zijn
gevestigd in een regio die onderworpen is aan een platform-to-business-verordening ('P2Bverordening'), zoals de verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van
eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsservices, kunnen
op grond van deze P2B-verordening klachten over de volgende problemen indienen bij
https://developer.apple.com/contact/p2b/: (a) over de vermeende niet-naleving door Apple van
verplichtingen uiteengezet in de P2B-verordening die van invloed zijn op U in de regio waarin
U bent gevestigd; (b) over technologische problemen die van invloed zijn op U en rechtstreeks
verband houden met distributie van Uw Gelicentieerde app in de App Store in de regio waar U
gevestigd bent; of (c) over maatregelen genomen door of gedrag van Apple die/dat van invloed
zijn op U en rechtstreeks verband houden met distributie van Uw Gelicentieerde app in de
App Store in de regio waar U gevestigd bent. Apple zal dergelijke klachten in overweging nemen
en verwerken en het resultaat aan U meedelen.
In overeenstemming met de B-verordening identificeert Apple het volgende panel van
bemiddelaars waarmee Apple bereid is een overeenkomst te sluiten met ontwikkelaars die zijn
gevestigd in, en die goederen of diensten aanbieden aan klanten in de Europese Unie over de
schikking, uit van de rechtbank, van eventuele geschillen tussen Apple en U die ontstaan met
betrekking tot de levering van de betrokken App Store-diensten, inclusief klachten die niet
konden worden opgelost door middel van ons klachtenafhandelingssysteem:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
Londen
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
https://www.cedr.com/p2bmediation/
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