APPENDIX A
1.

Apple als agent

U stelt Apple Canada, Inc. ("Apple Canada") aan als Uw agent voor de marketing en het downloaden van de
Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers in de volgende regio:
Canada
U stelt Apple Pty Limited ("APL") aan als Uw agent voor de marketing en het downloaden van de
Gelicentieerde een Aangepaste apps door Eindgebruikers in de volgende regio's:
Australië
Nieuw-Zeeland
U stelt Apple Inc. aan als Uw agent overeenkomstig de California Civil Code §§ 2295 e.v. voor de marketing en
het downloaden van de Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers in de volgende regio:
Verenigde Staten
U stelt Apple Services LATAM LLC aan als Uw agent overeenkomstig de California Civil Code §§ 2295
e.v. voor de marketing en het downloaden van de Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers in
de hieronder vermelde regio's, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door de App Store Connect-site.
Argentinië*
Anguilla
Antigua en Barbuda
Bahama's
Barbados
Belize
Bermuda
Bolivia*
Brazilië*
Britse Maagdeneilanden

Kaaimaneilanden
Chili*
Colombia*
Costa Rica*
Dominica
Dominicaanse Republiek*
Ecuador*
El Salvador*
Grenada
Guyana

Guatemala*
Honduras*
Jamaica
Mexico*
Montserrat
Nicaragua*
Panama*
Paraguay*
Peru*
Saint Kitts en Nevis

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

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

Apple als commissionair

U stelt Apple Distribution International Ltd. aan als Uw commissionair voor de marketing en het downloaden van
de Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers in de volgende regio's, zoals van tijd tot tijd
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 namens
andere personen handelt, zoals algemeen erkend in veel rechtsstelsels van het burgerlijk recht.
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Afghanistan
Albanië
Algerije
Angola
Armenië
Oostenrijk
Azerbeidzjan
Bahrein*
Belarus
België*
Benin
Bhutan
Bosnië en
Herzegovina
Botswana
Brunei
Bulgarije*
Burkina Faso
Cambodja
Kameroen
Kaapverdië
Tsjaad
China*
Congo,
Democratische
Republiek
Congo, Republiek
Ivoorkust (Côte
d’Ivoire)
Kroatië
Cyprus*
Tsjechische
Republiek
Denemarken*
Egypte*
Estland*

Fiji
Finland*
Frankrijk*
Gabon
Gambia
Georgië
Duitsland*
Ghana
Griekenland*
Guinee-Bissau
Hongkong*
Hongarije
IJsland*
India
Indonesië
Irak
Ierland*
Israël*
Italië*
Jordanië
Kazachstan
Kenia
Korea*
Kosovo
Koeweit
Kirgizië
Laos
Letland*
Libanon
Liberia
Libië
Litouwen*
Luxemburg*
Macau
Noord-Macedonië
Madagaskar

Malawi
Maleisië*
Maldiven
Mali
Malta, Republiek*
Mauritanië
Mauritius
Micronesië, Federale
Staten van
Moldavië
Mongolië
Montenegro
Marokko
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nepal
Nederland*
Niger
Nigeria
Noorwegen*
Oman
Pakistan
Palau
Papoea-NieuwGuinea
Filipijnen*
Polen
Portugal
Qatar*
Roemenië*
Rusland*
Rwanda
Sao Tomé en
Principe

Saoedi-Arabië*
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore*
Slowakije*
Slovenië*
Salomonseilanden
Zuid-Afrika
Spanje*
Sri Lanka
Swaziland
Zweden*
Zwitserland*
Taiwan*
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand*
Tonga
Tunesië
Turkije*
Turkmenistan
VAE*
Oeganda
Oekraïne*
Verenigd Koninkrijk*
Oezbekistan
Vanuatu
Vietnam*
Jemen
Zambia
Zimbabwe

*Alleen in deze regio's zijn Aangepaste apps beschikbaar.
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APPENDIX B
1.
Als er belastingen van toepassing zijn, zal Apple de belastingen innen en afdragen aan de bevoegde
belastingautoriteiten die worden beschreven in Paragraaf 3.2 van Schema 2 voor de verkoop van de
Gelicentieerde apps aan Eindgebruikers en in Paragraaf 3.2 van Schema 3 voor de verkoop van de
Aangepaste apps via de Custom App Distribution-klanten in de volgende regio's, zoals van tijd tot tijd
bijgewerkt via de App Store Connect-site:
Albanië
Armenië
Australië
Oostenrijk
Bahama's
Bahrein
Barbados
Belarus
België
Bosnië en
Herzegovina
Bulgarije
Canada
Cambodja
Kameroen
Chili
China*
Colombia
Kroatië
Cyprus

Tsjechische
Republiek
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Georgië
Duitsland
Griekenland
Hongarije
IJsland
India
Indonesië**
Ierland
Italië
Kazachstan
Kenia
Korea**
Kosovo
Kirgizië
Letland

Litouwen
Luxemburg
Maleisië
Malta, Republiek
Mexico***
Moldavië
Nederland
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oman
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland**
Saoedi-Arabië
Servië
Singapore**

Slowakije
Slovenië
Zuid-Afrika
Spanje
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Tadzjikistan**
Thailand**
Turkije
Oekraïne
Verenigde
Arabische Emiraten
Oeganda
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Uruguay†
Oezbekistan**
Zimbabwe

* Afgezien van bepaalde belastingen waarvan de inning wordt voorgeschreven door de Chinese overheid,
zal Apple in China geen aanvullende belastingen of heffingen innen of afdragen. U begrijpt en gaat ermee
akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor het innen en afdragen van eventuele belastingen,
zoals mogelijk vereist conform de lokale wetgeving.
** Alleen van toepassing op Ontwikkelaars die geen ingezetene zijn. Apple zal geen belastingen innen
en afdragen voor lokale Ontwikkelaars, en deze Ontwikkelaars zijn als enige verantwoordelijk voor het innen
en afdragen van deze belastingen, zoals mogelijk vereist conform de lokale wetgeving.
*** Alleen van toepassing op Ontwikkelaars die niet zijn geregistreerd bij de lokale belastingdienst voor
btw-doeleinden in Mexico. Voor Ontwikkelaars die voor btw-doeleinden in Mexico zijn geregistreerd, zal Apple
(i) het totale btw-bedrag aan lokale bedrijven en buitenlandse ingezetenen innen en afdragen, en (ii) het
toepasselijke btw-bedrag aan lokale individuen en het resterende btw-bedrag aan de lokale
belastingautoriteiten afdragen, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Ontwikkelaars zijn
verantwoordelijk voor de afdracht van de btw aan de bevoegde belastingautoriteiten, zoals vereist door de
lokale wetgeving.
† Behalve voor bepaalde belastingen op digitale transacties die Apple moet innen zoals vereist door de
Uruguayaanse overheid, zal Apple in Uruguay geen aanvullende belastingen of heffingen innen of afdragen.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor het innen en afdragen van
belastingen die op Uw inkomsten worden geheven, zoals vereist door de lokale wetgeving.
2.
Apple zal niet de belastingen innen en afdragen die worden beschreven in Paragraaf 3.2 van Schema 2
voor de verkoop van de Gelicentieerde apps aan Eindgebruikers en in Paragraaf 3.2 van Schema 3 voor de
verkoop van de Aangepaste apps aan de Custom App Distribution-klanten die zich bevinden in de regio's die
niet vermeld staan hierboven in Paragraaf 1 van deze Appendix B. U bent als enige verantwoordelijk voor het
innen en afdragen van belastingen zoals vereist door de lokale wetgeving.
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APPENDIX C
1. AUSTRALIË
1.1

Algemeen

(a)

Termen die zijn gedefinieerd in de A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 ("GST Act"),
hebben dezelfde betekenis wanneer ze worden gebruikt in deze Paragraaf 1.

(b)

Deze Paragraaf 1 van Appendix C blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

1.2

Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan eindgebruikers in Australië

Waar U APL aanwijst om toegang tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps toe te staan aan Eindgebruikers
in Australië:
1.2.1 Vrijwaart U Apple tegen alle aanspraken van de Commissioner of Taxation ("Commissioner") voor
niet-betaling of onderbetaling van GST onder de A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999
("GST Act") en voor eventuele boetes en/of rente daarop. Bovendien stelt U Apple schadeloos voor en
vrijwaart U Apple tegen alle sancties die worden opgelegd door de Commissioner voor het nalaten te
registreren voor GST in Australië.
1.2.2 Goederen- en dienstenbelasting (GST)
(a)

Algemeen
(i)

Deze Paragraaf 1.2 van Appendix C is van toepassing op leveringen die door U, via APL, als
agent, zijn gedaan en die verbonden zijn met Australië. Termen die zijn gedefinieerd in de GST
Act hebben dezelfde betekenis wanneer ze worden gebruikt in deze Paragraaf 1.2.

(ii)

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elke verschuldigde som of elk bedrag dat wordt gebruikt
bij de berekening van een bedrag dat moet worden betaald volgens Schema 2 en Schema 3,
bepaald zonder rekening te houden met GST en moet dit bedrag worden verhoogd op grond
van de GST die verschuldigd is onder deze Paragraaf 1.2.

(iii)

Als GST verschuldigd is over een belastbare levering die volgens dit Schema 2 en Schema 3
door een leverancier aan een ontvanger wordt verricht, moet de ontvanger de GST op hetzelfde
moment en op dezelfde manier aan de leverancier betalen als een eventuele financiële
vergoeding. Voor alle duidelijkheid: dit omvat ook elke geldelijke vergoeding die door APL als
commissie in mindering wordt gebracht in overeenstemming met Paragraaf 3.4 van Schema 2
en Paragraaf 3.4 van Schema 3.

(iv)

Het bedrag dat op grond van deze clausule door APL wegens GST kan worden teruggevorderd,
omvat eventuele boetes, rente en andere kosten.

(v)

Deze Paragraaf 1 van Appendix C blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
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(b)

(c)

Ingezetenen Ontwikkelaars of niet-ingezeten GST-geregistreerde Ontwikkelaars met een ABN
(i)

Als U een ingezetene van Australië bent, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3
dat U een Australian Business Number ("ABN") heeft en geregistreerd bent voor GST of een
aanvraag voor registratie voor GST heeft ingediend bij de Commissioner met een effectieve
GST-registratiedatum die niet later is dan de datum van Schema 2 en Schema 3. U dient Apple
voldoende bewijs van Uw ABN- en GST-registratie te verstrekken (door via de App Store
Connect-site een kopie van Uw GST-registratie of een afdruk uit het Australian Business
Register te uploaden naar Apple) binnen 30 dagen na ingang van Schema 2 en Schema 3.
U garandeert dat U Apple op de hoogte stelt als U niet langer geregistreerd bent voor GST met
een ABN.

(ii)

Als U een niet-ingezetene bent en geregistreerd bent voor GST met een ABN, is het een
voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat U Apple binnen 30 dagen na ingang van Schema
2 en Schema 3 voldoende bewijs van Uw ABN- en GST-registratie verstrekt. U garandeert dat
U Apple op de hoogte stelt als U niet langer geregistreerd bent voor GST.

(iii)

U en APL gaan een overeenkomst aan in de zin van p. 153-50 van de GST Act. U en APL
komen verder overeen dat voor belastbare leveringen die U, via APL als agent, aan enige
Eindgebruiker verricht:

(A)

APL wordt geacht te leveren aan een Eindgebruiker;

(B)

U wordt geacht afzonderlijke, overeenkomstige leveringen aan APL te leveren;

(C)

APL aan elke Eindgebruiker, onder de eigen naam van APL, alle belastingfacturen en
correctienota's met betrekking tot leveringen uit hoofde van Paragraaf 1.2.2(b)(iii)(A) zal
verstrekken;

(D)

U aan een Eindgebruiker geen belastingfacturen of correctienota's zult verstrekken met
betrekking tot belastbare leveringen die zijn gedaan uit hoofde van Paragraaf 1.2.2(b)(iii)(A);

(E)

APL een door de ontvanger aangemaakte belastingfactuur aan U zal verstrekken met
betrekking tot alle belastbare leveringen die U aan APL heeft gedaan onder Schema 2 en
Schema 3, inclusief belastbare leveringen die zijn gedaan uit hoofde van Paragraaf
1.2.2(b)(iii)(B); en

(F)

U geen belastingfactuur zult verstrekken aan APL met betrekking tot belastbare leveringen die
U aan APL heeft geleverd onder Schema 2 en Schema 3, inclusief belastbare leveringen die
zijn gedaan uit hoofde van Paragraaf 1.2.2(b)(iii)(B).

Niet-ingezeten, niet-GST-geregistreerde Ontwikkelaars

Bent U een niet-ingezetene en staat U niet ingeschreven voor GST bij een ABN, dan:
(i)

Zal APL aan elke Eindgebruiker, in eigen naam van APL, alle belastingfacturen en
aanpassingsnota's verstrekken met betrekking tot belastbare leveringen die door U zijn gedaan
via APL als agent; en

(ii)

Zult U aan een Eindgebruiker geen belastingfacturen of aanpassingsnota's uitgeven met
betrekking tot belastbare leveringen die U heeft gedaan via APL als agent.
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1.3 Australische Ontwikkelaars – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan
Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten buiten Australië
Als U inwoner bent van Australië en U stelt Apple aan als Uw agent of commissionair voor de marketing en
het downloaden van de Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers en Custom App
Distribution-klanten die zich buiten Australië bevinden, is het een voorwaarde van dit contract dat
U bevestigt dat U een Australisch bedrijfsnummer ("ABN") heeft en geregistreerd bent voor GST onder het
A New Tax System (Goods and Services Tax Act 1999 ("GST Act")). U dient Apple voldoende bewijs van Uw
ABN- en GST-registratie te verstrekken (door via de App Store Connect-site een kopie van Uw
GST-registratie of een afdruk uit het Australian Business Register te uploaden naar Apple) binnen 30 dagen
na ingang van Schema 2 en Schema 3. U garandeert dat U Apple op de hoogte stelt als U niet langer
geregistreerd bent voor GST met een ABN.
2. BRAZILIË
Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App Distributionklanten in Brazilië
Waar U Apple Services LATAM LLC aanwijst om toegang te verlenen tot de Gelicentieerde en Aangepaste
apps aan Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten van de Aangepaste app in Brazilië:
(A) Algemeen
2.1 Erkent U en gaat u ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor: (i) enige aansprakelijkheid
voor indirecte belastingen (inclusief maar niet beperkt tot goederen- en servicebelastingen), met betrekking tot
levering namens U van Uw Aangepaste apps aan Custom App Distribution-klanten door Apple; (ii) het indienen
van aangiften voor indirecte belastingen en het betalen van indirecte belastingen aan de Braziliaanse overheid,
indien van toepassing; en (iii) het onafhankelijk of in overleg met Uw eigen belastingadviseur bepalen van Uw
belastingplichtige status en belastingbetalingsverplichtingen voor indirecte belastingdoeleinden.
2.2 Geeft U toestemming voor en erkent u dat Apple een derde partij in Brazilië, een Apple-dochteronderneming
en/of een externe leverancier (de "Inningsentiteit") mag gebruiken om bedragen te innen van Eindgebruikers of
Custom App Distribution-klanten voor de Gelicentieerde en Aangepaste apps en deze bedragen vanuit Brazilië
over te maken aan Apple om de overmaking van Uw opbrengsten aan U mogelijk te maken.
2.3 Voor zover bronbelastingen van toepassing zijn op overmakingen vanuit Brazilië van de prijzen die
moeten worden betaald door Custom App Distribution-klanten van Gelicentieerde en Aangepaste apps, zal de
Inningsentiteit het volledige bedrag van dergelijke bronbelasting inhouden van het brutobedrag dat Apple aan
U verschuldigd is en het ingehouden bedrag in Uw naam aan de bevoegde Braziliaanse belastingdienst
betalen. De Inningsentiteit zal commercieel praktische inspanningen leveren om de respectieve formulieren
voor bronbelasting af te geven, die door Apple aan U zullen worden verstrekt zoals bepaald in de Braziliaanse
belastingwetgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van eventuele aanvullende
documentatie die de belastingautoriteiten in Uw regio nodig hebben om, indien van toepassing, aanspraak te
kunnen maken op buitenlandse belastingverminderingen.
(B) Niet-ingezeten Ontwikkelaars
2.4 Als U geen inwoner bent van Brazilië en voor zover er bronbelasting van toepassing is op de
overmakingen vanuit Brazilië van het brutobedrag dat aan U verschuldigd is, kunt U aan Apple een certificaat
of gelijkwaardige documentatie van Uw regio van verblijf verstrekken om een verlaagd tarief van bronbelasting
onder een toepasselijk inkomstenbelastingverdrag tussen Uw regio van verblijf en Brazilië. De Inningsentiteit
zal, indien van toepassing, pas een verlaagd tarief van bronbelasting toepassen, zoals bepaald in het
toepasselijke inkomstenbelastingsverdrag tussen Uw regio van verblijf en Brazilië, nadat U Apple de
documentatie heeft verstrekt zoals vereist onder het desbetreffende inkomstenbelastingsverdrag of anderszins
toereikend voor Apple, hetgeen voldoende is om Uw recht op het desbetreffende verlaagde tarief van
bronbelasting vast te stellen. U erkent dat het verlaagde tarief pas van kracht wordt nadat Apple het certificaat
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van regio van verblijf of gelijkwaardige documentatie die door U is verstrekt, heeft goedgekeurd en aanvaard.
Niettegenstaande Paragraaf 3.3 van Schema 2 en Paragraaf 3.3 van Schema 3, kan de Inningsentiteit het
volledige bedrag aan bronbelasting, niet verminderd door enig belastingverdrag, inhouden en afdragen aan de
bevoegde belastingautoriteiten als Uw geld uit Brazilië zal worden overgemaakt vóór ontvangst en goedkeuring
door Apple van dergelijke belastingdocumentatie en Apple zal U geen enkel deel van deze ingehouden en
afgedragen belastingen terugbetalen.
U stelt Apple en de Inningsentiteit schadeloos voor en vrijwaart Apple en de Inningsentiteit tegen alle vorderingen
door enige bevoegde belastingautoriteit wegens enige onderbetaling van dergelijke bronbelasting of soortgelijke
belastingen, en eventuele boetes en/of rente daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderbetalingen die
kunnen worden toegeschreven aan een onjuiste claim of verklaring door U met betrekking tot Uw recht op,
of Uw feitelijke niet in aanmerking komen voor, het voordeel van een verlaagd tarief van bronbelasting.
(C) Ingezeten Ontwikkelaars
2.5 Als U een inwoner van Brazilië bent, moet U Uw account bijwerken met Uw respectieve Braziliaanse
belastingbetalersnummer (CNPJ of CPF, indien van toepassing). U erkent dat door het niet verstrekken van
Uw respectievelijke Braziliaanse belastingbetalersnummer, Uw Gelicentieerde apps uit de Braziliaanse Store
kunnen worden verwijderd totdat U Uw Braziliaanse belastingbetalernummer heeft verstrekt.
3. CANADA
Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in Canada
Als U een inwoner van Canada bent, moet U Uw account bijwerken met Uw Canadese GST/HST-nummer.
Als U een inwoner van Quebec bent, moet U Uw account bijwerken met Uw QST-nummer van Quebec.
Waar U Apple Canada aanwijst om toegang tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps toe te staan aan
Eindgebruikers in Canada:
3.1

Algemeen

U stelt Apple schadeloos voor en vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door de Canada Revenue Agency
(de ‘CRA’), Ministère du Revenu du Québec (de ‘MRQ’) en de belastingautoriteiten van elke provincie die een
provinciale verkoopbelasting (‘PST’) heeft voor het niet betalen, innen of afdragen van bedragen aan belasting
op goederen en diensten/geharmoniseerde omzetbelasting (‘GST/HST’) die wordt opgelegd onder de Excise
Tax Act (Canada) (de ‘ETA’), Quebec Sales Tax (‘QST’) of PST en alle boetes en/of rente daarop in verband
met alle leveringen door Apple Canada aan Eindgebruikers in Canada namens U en alle leveringen door Apple
Canada aan U.
3.2

GST/HST

(a) Deze Paragraaf 3.2 van Appendix C is van toepassing op leveringen die U, via Apple Canada als agent
heeft geleverd aan Eindgebruikers in Canada. Termen die in de ETA zijn gedefinieerd, hebben dezelfde
betekenis wanneer ze in deze Paragraaf 3.2 worden gebruikt. Apple Canada is geregistreerd voor GST/HSTdoeleinden, met het GST/HST-registratienummer R100236199.
(b) Als U een ingezetene van Canada bent of een niet-ingezetene van Canada die verplicht is zich te
registreren voor GST/HST-doeleinden op grond van de ETA, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema
3 dat U geregistreerd bent voor GST/HST of een aanvraag tot registratie voor GST/HST bij de CRA hebben
ingediend met een effectieve GST/HST-registratiedatum van niet later dan de datum van Schema 2 en
Schema 3. U dient Apple Canada voldoende bewijs te verstrekken van Uw GST/HST-registratie (bijvoorbeeld
een kopie van Uw CRA-bevestigingsbrief of afdruk uit het GST/HST-register op de CRA-website) op verzoek
van Apple Canada. U garandeert dat U Apple Canada op de hoogte stelt als U niet langer geregistreerd bent
voor GST/HST.
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(c) Als U bent geregistreerd voor GST/HST-doeleinden, stemt U, door Schema 2 en Schema 3 uit te voeren,
(i) ermee in deel te nemen aan de verkiezing op grond van subsectie 177(1.1) van de ETA om Apple Canada
GST/HST te laten innen, verantwoorden en afdragen op de verkoop van Gelicentieerde apps en Aangepaste
apps die namens U aan Eindgebruikers in Canada zijn geleverd en die het formulier GST506 (toegankelijk via
de App Store Connect-site) hebben ingevuld (inclusief het invoeren van het geldige GST/HSTregistratienummer); en (ii) erkent U dat Apple ermee in dat Apple de toepasselijke GST/HST en QST in
mindering zal brengen op uw overmaking, op basis van Uw adres in Canada, op de commissie die u aan Apple
verschuldigd bent.
(d) Als U niet bent geregistreerd voor GST/HST-doeleinden, verklaart U door dit Schema 2 en Schema 3 uit
te voeren en formulier GST506 niet in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Apple Canada, (i) dat
U niet bent geregistreerd voor GST/HST-doeleinden; (ii) dat U niet in Canada woont en geen zaken doet in
Canada voor de doeleinden van de ETA; (iii) erkent u dat Apple Canada namens U GST/HST in rekening zal
brengen, innen en afdraagt voor de verkoop van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in
Canada; (iv) erkent U dat de commissie die U aan Apple Canada verschuldigd bent, een nultarief heeft voor
GST/HST-doeleinden (d.w.z. het GST/HST-tarief is 0%); en (v) ermee instemt Apple schadeloos te stellen voor
alle GST/HST, rente en boete die aan Apple Canada wordt opgelegd als wordt vastgesteld dat U geregistreerd
had moeten zijn voor GST/HST-doeleinden, zodat de door Apple Canada in rekening gebrachte commissie
onderhevig was aan GST/HST.
3.3

Quebec Sales Tax

Termen die zijn gedefinieerd in een wet die de Quebec Sales Tax (de "QSTA") respecteert, hebben dezelfde
betekenis wanneer ze worden gebruikt in deze Paragraaf 3.3 van Appendix C.
(a) Als U een inwoner van Quebec bent, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat U bent
geregistreerd voor QST of een aanvraag heeft ingediend om U te registreren voor QST bij de MRQ met een
effectieve QST-registratiedatum van niet later dan de datum van Schema 2 en Schema 3. U dient Apple Canada
voldoende bewijs te verstrekken van Uw QST-registratie (bijv. een kopie van Uw MRQ-bevestigingsbrief of afdruk
van het QST-register op de MRQ-website) op verzoek van Apple Canada. U garandeert dat U Apple Canada op
de hoogte stelt als U niet langer geregistreerd bent voor QST.
(b) Als U een inwoner van Quebec bent, verklaart U door het uitvoeren van Schema 2 en Schema 3, (i) dat U
geregistreerd bent voor QST; (ii) dat U ermee instemt om deel te nemen aan de verkiezing overeenkomstig
sectie 41.0.1 van de QSTA om Apple Canada QST te laten verzamelen, verantwoorden en overmaken voor de
verkoop van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in Quebec die namens U zijn uitgevoerd
en heeft formulier FP2506-V voltooid (inclusief invoer van het geldige QST-registratienummer), ondertekend en
teruggestuurd naar Apple Canada; en (iii) en (iii) erkent u dat Apple Canada QST niet in rekening zal brengen,
innen of afdragen op de verkoop van Gelicentieerde en Aangepaste apps die namens U zijn gemaakt aan
Eindgebruikers buiten Quebec, in de veronderstelling dat de Eindgebruikers niet in Quebec wonen en niet
geregistreerd zijn voor QST-doeleinden, zodanig dat de verkopen op nul worden gewaardeerd voor QSTdoeleinden.
(c) Als U geen inwoner van Quebec bent, door Schema 2 en Schema 3 uit te voeren en formulier FP2506-V
niet in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Apple Canada, (i) verklaart U dat U niet woonachtig
bent in Quebec; (ii) verklaart U dat U geen vaste vestigingsplaats in Quebec heeft; en (iii) erkent U dat Apple
QST in rekening zal brengen, incasseren en afdragen voor de verkopen van Gelicentieerde en Aangepaste
apps aan Eindgebruikers in Quebec die namens U zijn gedaan.
3.4

PST

Deze Paragraaf 3.4 van Appendix C is van toepassing op leveringen van Gelicentieerde en Aangepaste apps
die U via Apple Canada als agent heeft gedaan aan Eindgebruikers in elke provincie die een PST heeft of
gebruikt. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple Canada namens U de toepasselijke PST in rekening mag
brengen, innen en betalen voor de verkoop van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in die
provincies door Apple Canada.
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4. CHILI
Chileense Ontwikkelaars - Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in of buiten Chili
Als U een inwoner van Chili bent, zal Apple btw in rekening brengen op de commissie die U aan Apple
moet betalen en deze van de afdracht aan U aftrekken, overeenkomstig de Chileense belastingregels,
tenzij U bevestigt dat U btw-plichtige bent in die regio en bewijs van Uw btw-status overlegt.
5. JAPAN
(A) Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in Japan
Waar U iTunes KK aanwijst om Eindgebruikers in Japan toegang te verlenen tot de Gelicentieerde en
Aangepaste apps:
5.1 Erkent U en gaat U ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor: (i) eventuele
verbruiksbelastingaansprakelijkheid, indien van toepassing, met betrekking tot de levering namens U van Uw
Gelicentieerde en/of Aangepaste apps aan Eindgebruikers door iTunes KK; (ii) indien van toepassing,
het indienen van aangiften voor verbruiksbelasting en betaling van deze verbruiksbelasting aan de Japanse
overheid; en (iii) het onafhankelijk bepalen, in overleg met Uw eigen belastingadviseur, van Uw status als
belastingplichtige en Uw betalingsverplichtingen, alsmede het aanstellen van Uw eigen belastingadministrateur
met betrekking tot verbruiksbelasting. Indien de Japanse belastingautoriteit iTunes KK verzoekt om als uw
belastingadministrateur uw belastingen te innen, af te dragen of aangifte ervan in te dienen in Japan,
zal iTunes KK u niet kunnen bijstaan en gaat u akkoord met het zo snel mogelijk aanstellen van uw eigen
belastingadministrateur. De overdracht aan U van de betaling onder Paragraaf 3.5 van Schema 2 en Paragraaf
3.5 van Schema 3 kan niet voor de betreffende Gelicentieerde of Aangepaste apps worden uitgevoerd tot het
moment dat U Uw eigen belastingadministrateur aanstelt.
5.2 Commissies die door iTunes KK in rekening worden gebracht bij Ontwikkelaars die in Japan wonen,
szijn inclusief verbruiksbelasting.
(B) Ontwikkelaars in Japan – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten buiten Japan
Als Uw hoofdkantoor in Japan is gevestigd en U Apple aanwijst als Uw agent of commissionair voor de
marketing en het downloaden door Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten van Gelicentieerde en
Aangepaste apps buiten Japan, verlegt U alle Japanse verbruiksbelasting die verschuldigd is op de
commissies die Apple ontvangt als tegenprestatie voor de diensten als agent of commissionair onder Schema
2 en Schema 3.
6. KOREA
Koreaanse Ontwikkelaars – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in Korea
Als U een inwoner van Korea bent en U Apple Distribution International Ltd. aanwijst als Uw agent of
commissionair voor het leveren van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App
Distribution-klanten in Korea, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat U een Koreaans
bedrijfsregistratienummer ("BRN") of een registratienummer bij de Korean National Tax Service (gezamenlijk
"Koreaanse belasting-ID") heeft.
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U moet Uw account bijwerken met Uw respectieve Koreaanse belasting-ID wanneer U hiertoe wordt
geïnstrueerd in App Store Connect. U erkent dat door het niet verstrekken van Uw Koreaanse belasting-ID,
Uw Gelicentieerde of Aangepaste apps kunnen worden verwijderd uit de Koreaanse Store of dat de overdracht
aan U van de betaling onder Paragraaf 3.5 van Schema 2 en Paragraaf 3.5 van Schema 3 niet kan worden
uitgevoerd voor de betreffende Gelicentieerde of Aangepaste apps tot het moment dat U Uw Koreaanse
belasting-ID verstrekt.
Op verzoek van Apple Distribution International Ltd. verstrekt U Apple voldoende bewijs van Uw Koreaanse
belasting-ID (bijv. een bedrijfsregistratiecertificaat of een afdruk van de Home Tax-website van de Koreaanse
belastingdienst). U garandeert dat U Apple op de hoogte stelt als U niet langer in het bezit bent van een
geldige Koreaanse belasting-ID.
Als U geen geldige Koreaans belasting-ID aan Apple verstrekt, behoudt Apple zich het recht voor om
Koreaanse btw in rekening te brengen over alle diensten die aan U worden geleverd onder deze
Overeenkomst.
7. MALEISIË
Maleisische Ontwikkelaars – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in of buiten Maleisië
Als U inwoner bent van Maleisië en U Apple aanwijst als agent of commissionair voor het leveren van
Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Custom App Distribution-klanten in de rechtsgebieden die zijn
gespecificeerd in Appendix A, zal Apple in overeenstemming met de Maleisische belastingvoorschriften
Maleisische servicebelasting in rekening brengen die in mindering wordt gebracht op de overdracht van
Uw tegoeden.
8. MEXICO
Mexicaanse Ontwikkelaars – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in of buiten Mexico
Als U een inwoner van Mexico bent, zal Apple btw in rekening brengen op de commissie die U aan Apple moet
betalen en deze wordt afgetrokken van de overdracht van Uw tegoed, in overeenstemming met de Mexicaanse
belastingregels. Apple zal de bijbehorende factuur voor deze commissie afgeven.
Apple past ook het particuliere bronbelastingtarief toe dat van toepassing is op overdrachten voor de verkoop
van de Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers of Custom App Distribution-klanten die in of
buiten Mexico zijn gevestigd, in overeenstemming met de Mexicaanse belastingregels. Apple zal het volledige
bedrag van deze broninkomstenbelasting in mindering brengen op het brutobedrag dat Apple aan U is
verschuldigd en zal het ingehouden bedrag afdragen aan de bevoegde Mexicaanse belastingautoriteiten.
Als U geregistreerd bent en een geldige belasting-ID heeft in Mexico (R.F.C. genaamd), moet U Apple een
kopie van de registratie van Uw Mexicaanse belasting-ID verstrekken door deze te uploaden met behulp van
de App Store Connect-tool. U garandeert dat U Apple op de hoogte stelt als U niet langer een geldige
belasting-ID heeft. Als U Apple geen bewijs van Uw Mexicaanse belasting-ID verstrekt, past Apple het hoogste
tarief voor de inkomstenbelasting toe in overeenstemming met de Mexicaanse belastingregels.
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9. NIEUW-ZEELAND
9.1

Algemeen

(a) Termen die zijn gedefinieerd in de Goods and Services Taks Act ("GST Act 1985"), hebben dezelfde
betekenis wanneer ze worden gebruikt in Paragraaf 9 van Appendix C.
(b)

Deze Paragraaf 9 van Appendix C blijft van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst.

9.2 Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App
Distribution-klanten in Nieuw-Zeeland
Waar U APL aanwijst om toegang te verlenen tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers
en Custom App Distribution-klanten in Nieuw-Zeeland:
9.2.1

Algemeen

(a) Zult U APL vrijwaren van en tegen alle claims van de Inland Revenue wegens het niet of te weinig
betalen van GST onder de GST Act 1985 en van eventuele boetes en/of rente daarop.
(b) Deze Paragraaf 9.2 van Appendix C is van toepassing op leveringen die door U, via APL als agent,
zijn geleverd aan alle Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten die in Nieuw-Zeeland wonen.
(c) U en Apple zijn het erover eens dat APL de exploitant is van de elektronische marktplaats met betrekking
tot leveringen die u, via APL als agent, doet aan alle klanten van Custom App Distribution die in Nieuw-Zeeland
wonen, en wordt behandeld als de leverancier van deze leveringen onder p. 60C van de GST Act 1985 voor
GST-doeleinden.
9.2.2

Niet-ingezeten Ontwikkelaars

(a) Als U inwoner van Nieuw-Zeeland bent, komen U en APL, overeenkomstig p. 60(1C) van de GST Act
1985, overeen dat leveringen van diensten die U via APL als agent, doet aan de Eindgebruikers en Custom
App Distribution-klanten die in Nieuw-Zeeland wonen, voor GST-doeleinden worden behandeld als 2
afzonderlijke leveringen, namelijk:
(i)

een levering van diensten van U aan APL; en

(ii)

een levering van die diensten van APL aan de Custom App Distribution-klant die woonachtig is
in Nieuw-Zeeland.

(b) U en APL erkennen dat de levering van diensten van U aan APL voor GST-doeleinden onder Paragraaf
9.2.2(a)(i) van deze Appendix C niet onderworpen is aan GST onder de GST Act 1985.
9.2.3

Niet-ingezeten Ontwikkelaars

(a) Als U niet-ingezetene bent van Nieuw-Zeeland, komen U en Apple, overeenkomstig paragraaf 60 (1B)
van de GST Act 1985 overeen dat de levering van door u, via APL als agent, geleverde diensten aan alle
Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten die in Nieuw-Zeeland wonen, worden behandeld als 2
afzonderlijke benodigdheden voor GST-doeleinden, namelijk (i)

een levering van diensten van U aan APL; en

(ii)

een levering van die diensten van APL aan de Custom App Distribution-klant die woonachtig is
in Nieuw-Zeeland.

(b) U en APL erkennen dat de levering van diensten van U aan APL voor GST-doeleinden onder Paragraaf
9.2.3(a)(i) van deze Appendix C niet onderworpen is aan GST onder de GST Act 1985.
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9.2.4 APL zal aan elke Eindgebruiker of Custom App Distribution-klant in eigen naam van APL de vereiste
documentatie verstrekken met betrekking tot leveringen die zijn gedaan onder Paragraaf 9 van deze
Appendix C.
9.2.5 U zult aan een Eindgebruiker of Custom App Distribution-klant geen documentatie verstrekken met
betrekking tot leveringen die zijn gedaan onder Paragraaf 9.2 van deze Appendix C.
9.3 Nieuw-Zeelandse Ontwikkelaars – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan
Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten in Nieuw-Zeeland
Als U een inwoner bent van Nieuw-Zeeland en U stelt Apple aan als Uw agent of commissionair voor de
marketing en het downloaden van Gelicentieerde en Aangepaste apps door Eindgebruikers en Custom App
Distribution-klanten die zich buiten Nieuw-Zeeland bevinden, komen U en Apple overeen dat onder p.60C en
60(1C) van de GST Act 1985 leveringen van diensten die U via Apple als agent doet aan Eindgebruikers die
buiten Nieuw-Zeeland wonen, worden behandeld als twee afzonderlijke leveringen voor GST-doeleinden onder
de GST Act 1985, zijnde –
(i)

een levering van diensten van U aan Apple; en

(ii)

een levering van die diensten door Apple aan de Eindgebruiker of de Custom App
Distribution-klant die buiten Nieuw-Zeeland woont.

U en Apple erkennen dat de veronderstelde levering van diensten van U aan Apple onder (i) hierboven niet zal
resulteren in GST-kosten voor Apple onder de GST Act 1985.
10. SINGAPORE
Ontwikkelaars uit Singapore – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in of buiten Singapore
Als U een inwoner bent van Singapore en U benoemt Apple als Uw agent of commissionair voor het leveren
van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten in de
rechtsgebieden gespecificeerd in Appendix A, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat
U bevestigt aan Apple of U bent geregistreerd voor Singapore GST. Als U bent geregistreerd voor GST,
moet U op verzoek Uw registratienummer voor GST van Singapore verstrekken.
Als U niet bent geregistreerd voor GST van Singapore of Uw registratienummer voor GST van Singapore niet
aan Apple heeft verstrekt, zal Apple op grond van de belastingregels van Singapore GST van Singapore heffen
op de provisie die U aan Apple verschuldigd bent en die op Uw afdracht in mindering wordt gebracht.
11. TAIWAN
Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App Distributionklanten in Taiwan
Als U aangifte doet voor inkomstenbelasting in Taiwan en U benoemt Apple Distribution International Ltd. als
Uw agent of commissionair om Gelicentieerde en Aangepaste apps te leveren aan Eindgebruikers en Custom
App Distribution-klanten in Taiwan, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat U Apple Uw
uniforme zakelijke nummer voor Taiwan geeft als U een bedrijf bent of Uw persoonlijke
identificatiekaartnummer voor Taiwan als U een particulier bent (gezamenlijk "Taiwanese belasting-ID").
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12. THAILAND
Ontwikkelaars in Thailand – Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan eindgebruikers en
Custom App Distribution-klanten in Thailand
Als U een inwoner bent van Thailand en U benoemt Apple als Uw agent of commissionair voor het leveren
van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers en Custom App Distribution-klanten in de
rechtsgebieden gespecificeerd in Appendix A, is het een voorwaarde van Schema 2 en Schema 3 dat U
bevestigt aan Apple of U bent geregistreerd voor VAT van Thailand. Als U bent geregistreerd voor VAT,
moet U op verzoek Uw registratienummer voor VAT van Thailand verstrekken.
Als U niet bent geregistreerd voor VAT van Thailand of Uw registratienummer voor VAT van Thailand niet aan
Apple heeft verstrekt, zal Apple op grond van de belastingregels van Thailand VAT van Thailand heffen op de
provisie die U aan Apple verschuldigd bent en die op Uw afdracht in mindering wordt gebracht.
13. VERENIGDE STATEN
Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in de Verenigde Staten
Waar U Apple Inc. aanwijst om toegang tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps toe te staan aan
Eindgebruikers in de Verenigde Staten:
13.1 Als U geen inwoner van de Verenigde Staten bent voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting,
vult U Internal Revenue Service-formulier W-8BEN en/of andere vereiste belastingformulieren in en verstrekt
U Apple een kopie van deze ingevulde formulieren en alle andere informatie die nodig is om te voldoen aan de
toepasselijke belastingwetten en -regelgeving, zoals aangegeven op de App Store Connect-site.
13.2 Als Apple redelijkerwijs van mening is dat enige staats- of lokale verkoop-, gebruiks- of soortgelijke
transactiebelasting verschuldigd kan zijn van Apple of U in verband met de verkoop of levering van een van
de Gelicentieerde en Aangepaste apps, zal Apple deze belastingen innen en afdragen aan de bevoegde
belastingautoriteiten. Voor zover een dergelijke belasting van toepassing is of de verantwoordelijkheid voor het
innen van de betreffende belasting bij U ligt, machtigt U Apple om namens U te handelen bij het innen en
afdragen van de betreffende belasting, maar voor zover Apple de betreffende belasting niet heeft geïnd,
of geen vergoeding voor de betreffende belasting heeft ontvangen van Eindgebruikers, blijft U primair
aansprakelijk voor de belasting en vergoedt U Apple alle belastingbetalingen die Apple moet verrichten,
maar niet op een andere manier kan terugvorderen.
13.3 In het geval dat U aansprakelijk bent voor inkomstenbelasting, franchisebelasting, bedrijfs- en
beroepsbelasting of soortgelijke belastingen op basis van Uw inkomen, bent U als enige verantwoordelijk voor
die belasting.
14. EINDGEBRUIKERS IN REGIO'S VERMELD IN APPENDIX A, PARAGRAAF 2
Levering van Gelicentieerde en Aangepaste apps aan Eindgebruikers in regio's die zijn vermeld in
Appendix A, Paragraaf 2
Waar U Apple Distribution International Ltd. aanwijst, gevestigd op Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland, om Eindgebruikers toegang te verlenen tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps in
Appendix A, Paragraaf 2:
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Erkent U dat in het geval dat Apple Distribution International Ltd. onderworpen is aan enige omzetbelasting,
gebruiksbelasting, belasting op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde of andere belasting of
heffing met betrekking tot enige afdracht aan U, het volledige bedrag van deze belasting of heffing uitsluitend
voor Uw rekening zal zijn. Voor alle duidelijkheid: elke factuur die door U aan Apple Distribution International
Ltd. is uitgegeven, is beperkt tot bedragen die daadwerkelijk aan U verschuldigd zijn, welke bedragen inclusief
eventuele belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen of heffingen zijn zoals hierboven
uiteengezet. U stelt Apple schadeloos voor en vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door enige bevoegde
belastingautoriteit wegens enige onderbetaling van dergelijke omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting op
goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde of andere belasting of heffing, en eventuele boetes en/of
rente daarop.
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APPENDIX D
Instructies voor minimumvoorwaarden van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van
de Ontwikkelaar
1.
Bevestiging: U en de Eindgebruiker moeten erkennen dat de EULA alleen wordt gesloten tussen U en
de Eindgebruiker, en niet met Apple, en dat U, niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor de
Gelicentieerde en Aangepaste apps en de content daarvan. De EULA bevat mogelijk geen gebruiksregels voor
Gelicentieerde en Aangepaste apps die in strijd zijn met de voorwaarden van Apple Media Services of de
voorwaarden voor volumecontent vanaf de ingangsdatum (waarvan U erkent dat U de gelegenheid heeft
gehad deze te bekijken).
2.
Reikwijdte van de Licentie: De licentie die aan de Eindgebruiker wordt verleend voor de Gelicentieerde
en Aangepaste apps, moet zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Gelicentieerde of
Aangepaste app 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 kan zijn voor en gebruikt kan worden door andere
accounts die aan de koper zijn gekoppeld via ‘Delen met gezin’, volumeaankopen of erfeniscontacten.
Uitsluitend in verband met bepaalde door Apple gelicentieerde software, moet de EULA een Custom App
Distribution-klant autoriseren om een enkele licentie van Uw gratis Aangepaste apps te distribueren aan
meerdere Eindgebruikers.
3.
Onderhoud en ondersteuning: U dient als enige verantwoordelijk te zijn voor het leveren van
onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps,
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 onderhouds- en ondersteuningsdiensten te
leveren met betrekking tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps.
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 dat de
Gelicentieerde of Aangepaste apps niet voldoen aan de toepasselijke garantie, de Eindgebruiker Apple hiervan
op de hoogte mag stellen en dat Apple de aankoopprijs voor de Gelicentieerde of Aangepaste apps aan die
Eindgebruiker zal terugbetalen; en dat, tot het maximum toegestaan door de toepasselijke wetgeving,
Apple geen enkele andere garantieverplichting heeft met betrekking tot de Gelicentieerde of Aangepaste apps
en dat alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het
niet naleven van enige garantie valt onder Uw eigen verantwoordelijkheid.
5.
Productclaims: U en de Eindgebruiker moeten erkennen dat U, niet Apple, verantwoordelijk bent
voor het behandelen van eventuele claims van de Eindgebruiker of een derde partij met betrekking tot de
Gelicentieerde en Aangepaste apps of het bezit en/of gebruik van de Gelicentieerde en Aangepaste apps door
de Eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims op het gebied van productaansprakelijkheid;
(ii) elke claim dat de Gelicentieerde of Aangepaste app niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of
regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, bescherming van de
privacy of soortgelijke wetgeving, inclusief claims in het kader van het gebruik van HealthKit en HomeKit door
Uw Gelicentieerde app. De EULA mag Uw aansprakelijkheid jegens de Eindgebruiker niet verder beperken
dan 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 of Aangepaste app of het bezit en gebruik door de Eindgebruiker van die
Gelicentieerde of Aangepaste app inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, U, en
niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van
een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom.
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7.
Wettelijke naleving: De Eindgebruiker moet verklaren en garanderen dat (i) de Eindgebruiker 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 dat (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) waarnaar alle vragen, klachten of claims van de
Eindgebruiker met betrekking tot de Gelicentieerde en Aangepaste apps moeten worden gestuurd.
9.
Voorwaarden voor derden: U moet in de EULA vermelden dat de Eindgebruiker moet voldoen aan de
toepasselijke voorwaarden voor derden bij het gebruik van Uw app, bijvoorbeeld als U een VoIP-applicatie
heeft, dan mag de Eindgebruiker zijn/haar overeenkomst voor draadloze datadiensten niet schenden bij het
gebruik van Uw app.
10. Begunstigde derden: U en de Eindgebruiker moeten erkennen en ermee akkoord gaan dat Apple, en de
dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van de EULA, en dat Apple, wanneer de
Eindgebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de EULA, het recht heeft (en wordt geacht het
recht te hebben aanvaard) om de EULA af te dwingen jegens de Eindgebruiker als derde begunstigde daarvan.
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APPENDIX E
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 nauwkeurige titel, het toevoegen van relevante
trefwoorden/metadata en het selecteren van beschrijvende categorieën in de Gelicentieerde app; klantgedrag
met betrekking tot het aantal en de kwaliteit van beoordelingen en recensies en downloads van apps; de
lanceringsdatum 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) Bij het overwegen van apps voor opname in de App Store, zoeken onze editors naar apps van hoge
kwaliteit in alle categorieën, met een bijzondere focus op nieuwe apps en apps met aanzienlijke updates.
De belangrijkste parameters waarop onze editors letten, zijn UI-ontwerp, gebruikerservaring, innovatie en
uniekheid, lokalisaties, toegankelijkheid, schermafbeeldingen van App Store-productpagina's, previews en
beschrijvingen van apps; en daarnaast voor games, gameplay, grafische weergave en prestaties, audio,
verhaallijn en diepte van het verhaal, de mogelijkheid om opnieuw af te spelen en gameplaybedieningselementen. 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 advertentiecontent.
Ga naar https://developer.apple.com/app-store/discoverability/ voor meer informatie over de vindbaarheid
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-app-aankopen (inclusief abonnementen) verkrijgen in Sales en
Trends, of de gegevens downloaden uit Financial Reports; en U kunt App Analytics bekijken voor nietpersoonlijk 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-appperformance/. 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.
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://www.apple.com/legal/privacy/data/nl/app-store/. 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.
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3.

P2B-verordening klachten en bemiddeling voor de EU

Ontwikkelaars die zijn gevestigd in en die goederen of diensten aanbieden aan klanten die zijn gevestigd in een
regio die onderworpen is aan een platform-to-business-verordening ("P2B-verordening"), zoals de verordening
van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke
gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten, 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 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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