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Door te klikken om akkoord te gaan met deze Planning 2, die U hierbij wordt aangeboden door Apple, komt 
U overeen met Apple de Apple Developer Program License Agreement die momenteel van kracht is tussen 
U en Apple (de ‘Overeenkomst’) aan te passen door deze Planning 2 hieraan toe te voegen (waarbij een 
eventueel bestaande Planning 2 wordt vervangen). Tenzij hierin anders bepaald, hebben alle termen met 
een hoofdletter de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.  
  
Planning 2  
  
1. Benoeming van agent en commissionair  
  
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 applicaties aan Eindgebruikers die 
woonachtig zijn in de regio’s die zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 1 van deze Planning 2, onder voorbehoud 
van wijzigingen; en (ii) Uw commissionair voor de marketing en levering van de Gelicentieerde applicaties aan 
Eindgebruikers die woonachtig zijn in de regio’s die zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 2 van deze Planning 2, 
onder voorbehoud van wijzigingen, tijdens de Leveringsperiode. De meest actuele lijst met App Store-regio’s 
waaruit U kunt kiezen, wordt vermeld in de App Store Connect-tool en kan van tijd tot tijd door Apple worden 
bijgewerkt. U erkent hierbij dat Apple de Gelicentieerde applicaties voor en namens U op de markt zal brengen 
en beschikbaar zal stellen voor downloaden door Eindgebruikers via een of meer App Stores. In deze Planning 
2 zijn de volgende definities van toepassing:  
  
(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 erfeniscontacten aan de account van deze kopers zijn gekoppeld. Voor institutionele 
klanten betekent ‘Eindgebruiker’ de persoon die door de institutionele koper is geautoriseerd om de 
Gelicentieerde applicatie te gebruiken, de institutionele beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer 
van installaties op gedeelde apparaten, evenals geautoriseerde institutionele kopers zelf, met inbegrip van 
onderwijsinstellingen die zijn goedgekeurd door Apple, die de Gelicentieerde applicaties kunnen aanschaffen 
voor gebruik door hun werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen.  
  
(c) In deze Planning 2 omvat de term ‘Gelicentieerde applicatie’ alle inhoud, functionaliteit, uitbreidingen, 
stickers of services die worden aangeboden in de softwareapplicatie.  
  
1.2 Ter bevordering van de benoeming van Apple onder Sectie 1.1 van deze Planning 2 machtigt en 
instrueert U Apple hierbij om:  
  
(a) namens U Gelicentieerde applicaties op de markt te brengen en orders voor Gelicentieerde applicaties 
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 onder de voorwaarden van de Overeenkomst hostingservices aan te bieden om de opslag van 
en toegang van Eindgebruikers tot de Gelicentieerde applicaties mogelijk te maken en om hosting door derde 
partijen van dergelijke Gelicentieerde applicaties te faciliteren, uitsluitend zoals anderszins gelicentieerd 
of geautoriseerd door Apple;  
  
(c) kopieën te maken van, indelingen te verzorgen van en anderszins Gelicentieerde applicaties 
voor te bereiden voor aanschaf en downloaden door Eindgebruikers, met inbegrip van 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 
Volumeaankopen, te faciliteren bij toegang en herhaalde toegang tot kopieën van Gelicentieerde applicaties, 
zodat de Eindgebruikers deze Gelicentieerde applicaties die door U zijn ontwikkeld, de informatie over de 
Gelicentieerde applicaties en de daarmee verband houdende metagegevens in een of meer App Stores 
kunnen aanschaffen en elektronisch kunnen downloaden. Daarnaast autoriseert U de distributie van Uw 
Gelicentieerde applicaties op grond van deze Planning 2 voor het gebruik door: (i) meerdere Eindgebruikers, 
wanneer de Gelicentieerde applicatie met een individuele account wordt aangeschaft die aan andere 
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gezinsleden is gekoppeld via ‘Delen met gezin’, inclusief aankopen die voor de uitvoering van deze 
Planning 2 zijn gedaan, naar Uw eigen inzicht zoals in de App Store Connect-tool is aangegeven; 
(ii) in aanmerking komende erfeniscontacten van een Eindgebruiker voor toegang tot Uw Gelicentieerde 
applicatie samen met de verbonden informatie en metagegevens die in iCloud zijn bewaard, zoals beschreven 
op https://support.apple.com/nl-nl/HT212360; en (iii) één institutionele klant via de Volume-inhoudsservice voor 
gebruik door 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) facturen af te geven voor de aankoopprijs die aan Eindgebruikers in rekening wordt gebracht voor 
de Gelicentieerde applicaties;  
  
(f) gebruik te maken van (i) schermafbeeldingen, voorbeeldweergaven en/of fragmenten van maximaal 
30 seconden van de Gelicentieerde applicaties; (ii) handelsmerken en logo’s die verband houden met de 
Gelicentieerde applicaties; en (iii) informatie over Gelicentieerde applicaties, voor promotiedoeleinden in 
marketingmaterialen en cadeaubonnen en in verband met voertuigdisplays, met uitzondering van de gedeelten 
van de Gelicentieerde applicaties, handelsmerken of logo’s, of informatie over de Gelicentieerde applicaties 
waarvoor U geen rechten hebt om deze te gebruiken voor promotiedoeleinden, en die U schriftelijk aanduidt 
op het moment dat de Gelicentieerde applicaties door U aan Apple worden geleverd op grond van Sectie 2.1 
van deze Planning 2, en gebruik te maken van afbeeldingen en ander materiaal die/dat U, op het redelijke 
verzoek van Apple, mogelijk verstrekt aan Apple, voor promotiedoeleinden in marketingmaterialen en 
cadeaubonnen en in verband met voertuigdisplays;  
  
(g) anderszins gebruik te maken van Gelicentieerde applicaties, informatie over Gelicentieerde applicaties 
en bijbehorende metadata zoals redelijkerwijs nodig kan zijn bij de marketing en levering van de Gelicentieerde 
applicaties in overeenstemming met deze Planning 2. U stemt ermee in dat er geen royalty- of andere 
compensatie verschuldigd is voor de rechten die hierboven in Sectie 1.2 van deze Planning 2 zijn beschreven; en  
  
(h) de distributie van pre-releaseversies van Uw Gelicentieerde applicaties (‘bètatesten’) aan 
Eindgebruikers die door U zijn aangewezen in overeenstemming met de Overeenkomst, beschikbaarheid 
en andere programmavereisten, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in de App Store Connect-tool, te 
vergemakkelijken. 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 het downloaden van dergelijke 
pre-releaseversies van Uw Applicatie. U stemt er verder mee in dat U verantwoordelijk blijft voor de betaling 
van royalty’s of andere betalingen aan derde partijen met betrekking tot de distributie en het gebruik van Uw 
pre-releaseversies van Gelicentieerde applicaties, evenals voor de naleving van alle wetten voor gebieden 
waarin dergelijke bètatests plaatsvinden. Duidelijkheidshalve is geen commissie verschuldigd aan Apple 
met betrekking tot een dergelijke distributie.  
  
1.3 De partijen erkennen en komen overeen dat zij onder deze Planning 2 de relatie van opdrachtgever 
en agent, of opdrachtgever en commissionair, hebben en zullen hebben, zoals beschreven in respectievelijk 
Bijlage A, Sectie 1 en Bijlage A, Sectie 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 
applicaties, zoals bepaald in deze Planning 2. De partijen erkennen en komen overeen dat Uw benoeming 
van Apple tot Uw agent of commissionair, al naargelang het geval, onder deze Planning 2 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 Planning 2 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 tot Uw agent en commissionair van kracht blijft 
na het verstrijken van de Overeenkomst gedurende een redelijke uitfaseringsperiode van maximaal dertig (30) 
dagen en verder op voorwaarde dat, uitsluitend met betrekking tot Uw Eindgebruikers, de subsecties 1.2(b), 
(c) en (d) van deze Planning 2 van kracht blijven na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, tenzij U 
anders aangeeft op grond van secties 5.1 en 7.2 van deze Planning 2.  
  



v122  
25 februari 2022  

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 applicaties, informatie over de Gelicentieerde 
applicaties en bijbehorende metadata, in een door Apple voorgeschreven indeling en op een door Apple 
voorgeschreven manier, zoals vereist voor de levering van de Gelicentieerde applicaties aan Eindgebruikers in 
overeenstemming met deze Planning 2. De metadata die U onder deze Planning 2 aan Apple levert, omvatten: 
(i) de titel en het versienummer van elk van de Gelicentieerde applicaties; (ii) de door U aangeduide regio’s 
waarin U wilt dat Apple Eindgebruikers toestaat de desbetreffende Gelicentieerde applicaties te downloaden; 
(iii) kennisgevingen van eventueel auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (iv) Uw 
privacybeleid; (v) Uw licentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘EULA’), indien van toepassing, in 
overeenstemming met Sectie 4.2 van deze Planning 2; en (vi) 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 en ontdekken van inhoud op hardware 
van het merk Apple te verbeteren.  
  
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 applicaties die U aan Apple levert onder deze Planning 2, 
geautoriseerd zijn voor export vanuit de Verenigde Staten naar elk van de regio’s die zijn vermeld in Bijlage 
A hierbij, in overeenstemming met de vereisten van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot 
de Export Administration Regulations (Voorschriften inzake exportregelgeving) van de Verenigde Staten, 
15 CFR Deel 730-774. Verder verklaart en garandeert U dat alle versies van de Gelicentieerde applicaties 
die u aan Apple levert, niet onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations (Voorschriften 
inzake internationale wapenhandel) 22 CFR Deel 120-130 en niet zijn ontworpen, gemaakt, aangepast of 
geconfigureerd voor militair(e) eindgebruikers of eindgebruik. Zonder de algemeenheid van deze Sectie 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 coderingsregistratienummer (ERN), of exportclassificatie-uitspraak (CCATS) 
uitgegeven door het Amerikaanse Commerce Department, Bureau of Industry and Security (‘BIS’) of alle 
zelfclassificatierapporten die bij de BIS ingediend werden, en de juiste autorisaties van andere regio’s die 
importautorisaties verplicht stellen voor die Gelicentieerde applicatie, zoals vereist. U erkent dat Apple 
vertrouwt op Uw certificering in deze Sectie 2.3 om Eindgebruikers toe te staan toegang te krijgen tot de 
Gelicentieerde applicaties en deze te downloaden volgens deze Planning 2. Tenzij zoals bepaald in deze 
Sectie 2.3, is Apple verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten van de Export Administration 
Regulations (Voorschriften inzake exportregelgeving) door Eindgebruikers toe te staan toegang te krijgen 
tot de Gelicentieerde applicaties en deze te downloaden onder deze Planning 2.  
  
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. Indien van 
toepassing, bent U ook verantwoordelijk voor het verstrekken van tools voor inhoudsbeperking of functionaliteit 
voor leeftijdsverificatie voordat U Eindgebruikers toegang biedt tot inhoud voor volwassenen of anderszins 
gereguleerde inhoud binnen Uw Gelicentieerde applicatie.  
  
3. Levering van de Gelicentieerde applicaties aan Eindgebruikers  
  
3.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple, tijdens het optreden als agent en/of commissionair voor U, 
de Gelicentieerde applicaties host, of overeenkomstig Sectie 1.2(b) van deze Planning 2 geautoriseerde derde 
partijen in staat stelt de Gelicentieerde applicaties te hosten, en namens U het downloaden van voornoemde 
Gelicentieerde applicaties door Eindgebruikers toestaat. U bent echter verantwoordelijk voor het hosten en 
leveren van inhoud of diensten die door U worden verkocht met behulp van de API voor in-app aankopen, 
met uitzondering van inhoud die is opgenomen in de Gelicentieerde applicatie zelf (d.w.z. de in-app aankoop 
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ontgrendelt gewoonweg de inhoud) of inhoud die wordt gehost door Apple overeenkomstig Sectie 3.3 van 
Bijlage 2 bij de Overeenkomst. Alle Gelicentieerde applicaties worden namens U door Apple verkocht aan 
Eindgebruikers tegen prijzen die in een prijsklasse zijn aangegeven en door U naar eigen goeddunken zijn 
vastgesteld op basis van het prijsschema dat is uiteengezet in de App Store Connect-tool, dat van tijd tot 
tijd kan worden bijgewerkt door Apple. Daarnaast kunt U naar eigen inzicht via App Store Connect Apple 
instrueren de Gelicentieerde applicaties te verkopen met een korting van 50% op Uw vastgestelde prijsklasse 
voor geautoriseerde institutionele klanten. U kunt het prijsniveau voor elke Gelicentieerde applicatie op elk 
moment naar eigen goeddunken wijzigen in overeenstemming met het prijsschema dat is uiteengezet in 
de App Store Connect-tool, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Als Uw agent en/of commissionair 
is Apple als enige verantwoordelijk voor het innen van alle prijzen die Eindgebruikers verschuldigd zijn voor 
Gelicentieerde applicaties die door de desbetreffende Eindgebruikers zijn aangeschaft onder deze Planning 2.  
  
3.2 In het geval dat de verkoop of levering van enige van de Gelicentieerde applicaties aan enige 
Eindgebruiker onder toepasselijke wetgeving is onderworpen aan omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting 
op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde, telecommunicatiebelasting of andere soortgelijke 
belasting of heffing, wordt de verantwoordelijkheid voor de inning en de afdracht van de desbetreffende 
belasting voor de verkoop van de Gelicentieerde applicaties aan Eindgebruikers bepaald in overeenstemming 
met Bijlage B bij deze Planning 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt via de App Store Connect-site. U bent als 
enige verantwoordelijk voor het selecteren en onderhouden van nauwkeurige invoer voor belastingclassificatie 
voor Uw Gelicentieerde applicaties via de App Store Connect-site, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. 
Een dergelijke belastingclassificatie wordt toegepast op de verkoop en levering van Uw Gelicentieerde 
applicaties. Alle aanpassingen die U aanbrengt in de belastingclassificatie voor Uw Gelicentieerde applicaties, 
worden van kracht voor toekomstige verkopen van Gelicentieerde applicaties nadat Apple de aanpassing 
binnen een redelijke termijn heeft verwerkt. Aanpassingen die U aanbrengt in de belastingclassificatie voor 
Uw Gelicentieerde Applicaties, zijn niet van toepassing op verkopen van Gelicentieerde Applicaties die 
plaatsvinden voordat Apple Uw belastingclassificatieaanpassing heeft verwerkt.  
  
Als de belastingclassificatie van Uw Gelicentieerde applicaties door een belastingautoriteit als onjuist wordt 
beschouwd, bent U als enige verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen. Als Apple naar eigen goeddunken 
van mening is dat de belastingclassificatie van Uw Gelicentieerde applicaties onjuist is, behoudt Apple zich het 
recht voor om bedragen die aan U verschuldigd zijn, in bewaring te houden totdat U de belastingclassificatie 
corrigeert. Na correctie van de belastingclassificatie zal Apple eventuele boetes en rente als gevolg van de 
onjuistheid in mindering brengen en alle resterende bedragen die Apple voor U in bewaring heeft, zonder rente 
aan U afdragen in overeenstemming met de bepalingen van deze Planning 2. U stelt Apple schadeloos voor en 
vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door enige belastingautoriteit wegens onderbetaling of overbetaling van 
omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde, 
telecommunicatiebelasting of andere soortgelijke belasting of heffing, en eventuele boetes en/of rente daarop.  
  
3.3 Voor de uitvoering van de respectieve verplichtingen op het gebied van de belastingnaleving van de 
partijen vereist Apple dat U voldoet aan de vereisten die worden vermeld in Bijlage C bij deze Planning 2 of 
op App Store Connect, afhankelijk van, onder andere, (i) de regio waarin U woonachtig bent en (ii) de door U 
aangewezen regio’s waarin U wilt dat Apple toegang verleent tot de Gelicentieerde applicaties. In het geval 
dat Apple bedragen int die overeenkomen met de aankoopprijs voor enige van Uw Gelicentieerde applicaties 
voordat U Apple enige belastingdocumentatie hebt verstrekt die vereist is onder Bijlage C bij deze Planning 2, 
zal Apple deze bedragen niet aan U overmaken, maar voor U in bewaring houden tot U Apple de vereiste 
belastingdocumentatie hebt verstrekt. Na ontvangst van alle vereiste belastingdocumenten van U, zal Apple 
op grond van deze Sectie 3.3 alle bedragen naar U overmaken die Apple voor U in bewaring heeft gehouden, 
zonder rente, in overeenstemming met de bepalingen van deze Planning 2.  
  
3.4 Apple heeft recht op de volgende provisies voor de uitvoering van haar diensten als Uw agent en/of 
commissionair onder deze Planning 2:  
  
(a) Voor de verkoop van Gelicentieerde applicaties aan Eindgebruikers heeft Apple recht op een provisie 
van dertig procent (30%) van alle door elke Eindgebruiker te betalen prijzen. Uitsluitend voor aankopen van 
abonnementen met automatische verlenging die zijn verricht door klanten die meer dan één jaar aan betaalde 
abonnementsservice hebben opgebouwd binnen een abonnementsgroep (zoals hieronder gedefinieerd) en 
niettegenstaande eventuele respijtperioden voor behoud van service of uitstelperioden voor verlenging, heeft 
Apple recht op een provisie van vijftien procent (15%) van alle prijzen die verschuldigd zijn door elke 
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Eindgebruiker voor elke volgende verlenging. De respijtperiode voor behoud van service heeft betrekking op 
de tijdsperiode tussen het verstrijken van het abonnement van een klant (bijv. als gevolg van opzegging of niet-
betaling) en het begin van een nieuw abonnement binnen dezelfde abonnementsgroep, op voorwaarde dat 
een dergelijke periode niet langer is dan 60 dagen (aan verandering onderhevig). De uitstelperiode voor 
verlenging is de tijd waarmee U de vernieuwingsdatum van het abonnement van de gebruiker uitstelt zonder 
extra kosten. Voor het vaststellen van de provisies waarop Apple recht heeft op grond van deze Sectie 3.4(a), 
zijn de prijzen die Eindgebruikers verschuldigd zijn, nettobedragen na aftrek van alle geïnde belastingen, zoals 
bepaald in Sectie 3.2 van deze Planning 2.  
    
(b) App Store Small Business Program. Voor ontwikkelaars die zijn gekwalificeerd en door Apple zijn 
goedgekeurd voor het App Store Small Business Program, heeft Apple recht op een verlaagde provisie van 
15% van alle door elke Eindgebruiker verschuldigde prijzen voor de verkoop van Gelicentieerde applicaties 
aan Eindgebruikers die woonachtig zijn in de regio’s die zijn vermeld in Bijlage B van deze Planning 2, zoals 
van tijd tot tijd bijgewerkt via de App Store Connect-site. Mogelijk komt U in aanmerking voor goedkeuring in 
het App Store Small Business Program onder de voorwaarden van de Overeenkomst, deze Planning 2 en 
de volgende bepalingen:  
  
U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts mogen tijdens de twaalf (12) fiscale maanden die in het vorige 
kalenderjaar (‘kalenderjaar’) hebben plaatsgevonden, niet meer dan USD 1.000.000 aan totale opbrengsten 
hebben verdiend (omzet na aftrek van de provisie van Apple en bepaalde belastingen en aanpassingen), 
een en ander te berekenen door Apple volgens de gangbare zakelijke praktijken.  
  
Om U te kunnen inschrijven voor het App Store Small Business Program, moet U Apple alle gevraagde 
informatie met betrekking tot U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts verstrekken. Als er een wijziging 
optreedt in Uw relatie met een Gekoppelde ontwikkelaarsaccount, moet U deze informatie bijwerken. 
Een ‘Gekoppelde ontwikkelaarsaccount’ is elke Apple Developer Program-account (i) die U bezit of beheert 
of (ii) die Uw account bezit of beheert. Als de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de voorwaarden 
van de Overeenkomst en deze Planning 2 heeft geaccepteerd, hebt U bijvoorbeeld een Gekoppelde 
ontwikkelaarsaccount als een of meer van de volgende situaties van toepassing is:  

• U hebt een zakelijk, individueel of partnerschaps-meerderheidsbelang (meer dan 50%) in het 
eigendom of in de aandelen van een andere account van een Apple Developer Program-lid.  

• Een ander lid van het Apple Developer Program heeft een zakelijk, individueel of partnerschaps-
meerderheidsbelang (meer dan 50%) in het eigendom of aandelen van Uw account.  

• U hebt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over een account van een ander lid van het Apple 
Developer Program.  

• Een ander lid van het Apple Developer Program heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over 
Uw account.  

U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts moeten een betrouwbare status hebben als leden van het Apple 
Developer Program.  
  
Zodra de totale opbrengst van U en uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts USD 1.000.000 in het lopende 
kalenderjaar overschrijdt, wordt voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar het standaard provisietarief 
zoals uiteengezet in Sectie 3.4(a) in deze Planning 2 in rekening gebracht.  
  
Apple bepaalt binnen vijftien (15) dagen na het einde van elke fiscale kalendermaand of gekwalificeerde 
Ontwikkelaars in aanmerking komen voor deelname aan het App Store Small Business Program en verleent 
goedkeuring voor deelname.  
  
Als de totale opbrengst van U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts in een toekomstig kalenderjaar niet 
meer dan USD 1.000.000 bedraagt, komt U mogelijk in het volgende kalenderjaar opnieuw in aanmerking 
voor goedkeuring in het App Store Small Business Program.  
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Als U hetzij als Overdrager, hetzij als Ontvanger (hierna te noemen ‘Partij ter zake van App-overdracht’) 
betrokken bent bij de overdracht van een Gelicentieerde applicatie, wordt de opbrengst die voortvloeit uit die 
Gelicentieerde applicatie meegeteld bij de berekening van de totale opbrengst van elk van de Partijen ter zake 
van App-overdracht teneinde te bepalen of deelname aan het App Store Small Business Program mogelijk is. 
Als U bijvoorbeeld een Gelicentieerde applicatie overdraagt van Uw Developer-account aan een andere 
ontwikkelaarsaccount met behulp van de App Store Connect-tool, wordt de opbrengst die voortvloeit uit die 
overgedragen Gelicentieerde applicatie meegeteld bij de berekening van Uw totale opbrengst en eveneens 
bij de berekening van de totale opbrengst van de ontwikkelaarsaccount waaraan U de Gelicentieerde applicatie 
hebt overgedragen. Als een Gelicentieerde applicatie gedurende een kalenderjaar meerdere keren wordt 
overgedragen, wordt de opbrengst die voortvloeit uit die Gelicentieerde applicatie meegeteld bij de berekening 
van de totale opbrengst van elk van de Partijen ter zake van overdracht. 
 
Naar eigen goeddunken van Apple worden U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts uitgesloten van 
deelname aan het App Store Small Business Program en worden de desbetreffende accounts beëindigd als 
U of Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts zich schuldig maakt/maken aan enige verdachte, misleidende, 
frauduleuze, ongepaste, onwettige of oneerlijke handelingen of nalatigheden met betrekking tot kwalificatie 
voor het App Store Small Business Program (bijv. het verstrekken van onjuiste of foutieve informatie aan 
Apple, het maken of gebruiken van meerdere Apple Developer Program-accounts om op ongepaste wijze 
voordeel te halen uit het App Store Small Business Program).  
  
Apple kan betalingen aan U en Uw Gekoppelde ontwikkelaarsaccounts inhouden wegens schending van deze bepaling.  
  
Tenzij anders bepaald in Sectie 3.2 van deze Planning 2, heeft Apple recht op de provisies die zijn 
gespecificeerd in Sectie 3.4 van dit document zonder vermindering van eventuele belastingen of andere 
overheidsheffingen, inclusief alle belastingen of andere, soortgelijke verplichtingen van U, Apple of enige 
Eindgebruiker met betrekking tot de levering of het gebruik van de Gelicentieerde applicaties. Voor de 
verkoop van door Apple ontwikkelde Gelicentieerde applicaties heeft Apple geen recht op een provisie.  
  
3.5 Bij het innen van bedragen van elke Eindgebruiker als de prijs voor een Gelicentieerde applicatie die onder 
deze Overeenkomst aan de desbetreffende Eindgebruiker wordt geleverd, zal Apple het volledige bedrag van haar 
provisie met betrekking tot de desbetreffende Gelicentieerde applicatie in mindering brengen, naast alle belastingen 
die door Apple worden geïnd onder Sectie 3.2 en 3.4 van dit document, en zal Apple het resterende bedrag van 
deze prijzen aan U overmaken of, al naargelang het geval, een krediet voor dit bedrag aan U verlenen in 
overeenstemming met de standaard zakelijke praktijken van Apple, waaronder de volgende: afdrachtsbetalingen 
(i) vinden uitsluitend plaats als elektronische overboekingen; (ii) zijn onderworpen aan minimumdrempels voor 
maandelijkse overmakingsbedragen; (iii) vereisen dat U bepaalde informatie met betrekking tot de afdracht verstrekt 
op de App Store Connect-site; en (iv) vinden, met inachtneming van de voorgaande vereisten, uiterlijk vijfenveertig 
(45) dagen na het einde van de maandelijkse periode waarin het overeenkomstige bedrag door Apple van de 
Eindgebruiker is ontvangen, plaats. Uiterlijk vijfenveertig (45) dagen na het einde van elke maandelijkse periode 
stelt Apple U op de App Store Connect-site een verkooprapport ter beschikking dat voldoende gedetailleerd is om 
U in staat te stellen de Gelicentieerde applicaties te identificeren die in de desbetreffende maandelijkse periode 
zijn verkocht en het totaalbedrag vast te stellen dat Apple aan U moet overmaken. U erkent hierbij en gaat ermee 
akkoord dat Apple in overeenstemming met deze Sectie 3.5 recht heeft op een provisie voor de levering van 
Gelicentieerde applicaties aan Eindgebruikers, zelfs als Apple niet in staat is om de prijs voor de desbetreffende 
Gelicentieerde applicatie te innen bij de desbetreffende Eindgebruiker. In het geval dat de aankoopprijs die Apple 
heeft ontvangen van een Eindgebruiker voor een Gelicentieerde applicatie in een andere valuta is dan de 
overmakingsvaluta die tussen Apple en U is overeengekomen, wordt de aankoopprijs voor de desbetreffende 
Gelicentieerde applicatie omgerekend naar de overmakingsvaluta, en wordt het bedrag dat door Apple aan 
U moet worden overgemaakt, bepaald in overeenstemming met een wisselkoers die is vastgesteld voor de 
leveringsperiode, zoals weergegeven in de App Store Connect-tool die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt in 
overeenstemming met Sectie 3.1 van deze Planning 2. Apple kan in App Store Connect een middel ter 
beschikking stellen waarmee U een primaire valuta kunt aanwijzen voor de bankrekening die door U is aangewezen 
voor het ontvangen van overmakingen (‘Aangewezen valuta’). Apple kan de bank van Apple alle overmakingen in 
een andere overmakingsvaluta dan de Aangewezen valuta laten omrekenen naar de Aangewezen valuta voordat 
de overmaking aan U plaatsvindt. U stemt ermee in dat eventuele daaruit voortvloeiende valutawisselverschillen of 
kosten die door de bank van Apple in rekening worden gebracht, op dergelijke overmakingen in mindering kunnen 
worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor eventuele kosten (bijv. overboekingskosten) die door Uw bank of 
enige bemiddelende banken tussen Uw bank en de bank van Apple in rekening worden gebracht.  
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3.6 In het geval dat de provisie van Apple of de prijs die door een Eindgebruiker moet worden betaald 
voor een van de Gelicentieerde applicaties, is onderworpen aan (i) bronbelasting of soortgelijke belasting; 
of (ii) omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde, 
telecommunicatiebelasting of andere soortgelijke belasting of heffing die niet door Apple wordt geïnd op grond 
van Sectie 3.2 van dit document; of (iii) een andere belasting of andere overheidsheffing van welke aard dan 
ook, is het volledige bedrag van de desbetreffende belasting of heffing uitsluitend voor Uw rekening en wordt 
dit niet in mindering gebracht op de provisie waarop Apple krachtens deze Planning 2 recht heeft.  
  
3.7 In het geval dat een overmaking van Apple aan U is onderworpen aan bronbelasting of een 
soortgelijke belasting, is het volledige bedrag van de desbetreffende bronbelasting of soortgelijke belasting 
uitsluitend voor Uw rekening en wordt dit niet in mindering gebracht op de provisie waarop Apple recht heeft 
voor de desbetreffende transactie. Als Apple redelijkerwijs van oordeel is dat een dergelijke belasting 
verschuldigd is, zal Apple het volledige bedrag van de desbetreffende bronbelasting of soortgelijke belasting 
inhouden van het brutobedrag dat aan U verschuldigd is, en het volledige ingehouden bedrag afdragen aan 
de bevoegde belastingautoriteiten. Indien van toepassing, past Apple een verlaagd bronbelastingtarief toe, 
waarin is voorzien in een eventueel inkomstenbelastingverdrag, mits U Apple de documentatie verstrekt die 
vereist is onder het desbetreffende inkomstenbelastingverdrag of die anderszins volstaat voor Apple om Uw 
recht op het voordeel van dit lagere bronbelastingtarief te bevestigen. Op Uw tijdige schriftelijke verzoek aan 
Apple, met gebruikmaking van middelen die redelijkerwijs door Apple zijn aangewezen, zal Apple commercieel 
praktische inspanningen leveren om U op de hoogte te brengen van het bedrag van de betaling van Apple 
voor bronbelasting of soortgelijke belasting namens U aan de bevoegde belastingautoriteiten. U stelt Apple 
schadeloos voor en vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door enige bevoegde belastingautoriteit wegens 
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.  
  
3.8 U mag in bepaalde Rayons abonnementen met automatische verlenging aanbieden met gebruikmaking 
van de API voor in-app aankopen onder de voorwaarden van deze Planning 2, op voorwaarde dat:  
  
(a) De functie voor automatische verlenging op wekelijkse, maandelijkse, tweemaandelijkse, 
driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis moet plaatsvinden tegen prijzen die U selecteert in de App 
Store Connect-tool. U kunt meerdere looptijden en serviceniveaus voor Uw abonnement aanbieden en krijgt de 
mogelijkheid om deze abonnementsitems te associëren en rangschikken in abonnementsgroepen, zodat klanten 
gemakkelijk kunnen upgraden, downgraden en cross-graden tussen de verschillende abonnementsgroepopties. 
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wanneer een abonnee upgradet of cross-gradet (met uitzondering van 
cross-grades met een verschillende tijdsduur), een dergelijk serviceniveau onmiddellijk zal beginnen en dat Uw 
opbrengst dienovereenkomstig zal worden aangepast, en dat wanneer een abonnee een downgrade uitvoert, 
de nieuwe service zal beginnen aan het einde van de huidige abonnementsperiode.  
  
(b) U gebruikers duidelijk en opvallend attent maakt op de volgende informatie over Uw abonnement 
met automatische verlenging:  
  

• Titel van het abonnement met automatische verlenging, die mogelijk gelijk is aan de in-app 
productnaam  

• Duur van het abonnement  
• Abonnementsprijs en, indien van toepassing, prijs per eenheid  
  
Links naar Uw privacybeleid en gebruiksvoorwaarden moeten toegankelijk zijn binnen Uw 
Gelicentieerde applicatie.  
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(c) U moet voldoen aan de voorwaarden van de aanbieding gedurende de volledige abonnementsperiode, 
zoals op de markt gebracht, inclusief elke door U geautoriseerde respijtperiode voor facturering, en, in het 
geval dat U deze Sectie 3.8(c) van Planning 2 schendt, machtigt en instrueert U Apple hierbij om aan de 
Eindgebruiker het volledige bedrag, of naar eigen goeddunken van Apple enig gedeelte hiervan, van de door 
de Eindgebruiker betaalde prijs voor het desbetreffende abonnement terug te betalen. De respijtperiode voor 
facturering verwijst naar de periode waarin ontwikkelaars ermee instemmen om gratis betaalde service te 
verlenen aan gebruikers die een onherstelbare factureringsfout ondervonden. In het geval dat Apple een 
dergelijke prijs terugbetaalt aan een Eindgebruiker, betaalt U Apple een bedrag terug dat gelijk is aan de prijs 
voor het desbetreffende abonnement of verleent U Apple hiervoor een krediet. U erkent dat Apple haar rechten 
onder Sectie 7.3 van deze Planning 2 kan uitoefenen voor herhaalde schendingen van deze bepaling.  
  
3.9 Wanneer U prijswijzigingen aanbrengt aan een bestaand abonnementsitem, kunt U ervoor kiezen om 
de huidige prijzen voor Uw bestaande klanten aan te houden door Uw intentie aan te geven in de App Store 
Connect-tool. Wanneer U de prijzen verhoogt voor bestaande abonnees in regio’s die toestemming van de 
Eindgebruiker vereisen, wordt deze bestaande abonnees gevraagd de nieuwe prijs te bekijken en ermee 
akkoord te gaan, anders wordt de functie voor automatische verlenging uitgeschakeld.  
  
3.10 Voor zover U abonnementen met automatische verlenging promoot en te koop aanbiedt, binnen of buiten 
Uw Gelicentieerde applicatie, moet U dit doen in overeenstemming met alle wettelijke en regelgevende vereisten.  
  
3.11 Abonnementsdiensten die binnen Gelicentieerde applicaties worden aangeschaft, moeten gebruik 
maken van de functie voor in-app aankopen.  
  
Naast het gebruik van de API voor in-app aankopen, kan een Gelicentieerde applicatie inhoud (tijdschriften, 
kranten, boeken, audio, muziek, video) lezen of afspelen die buiten de Gelicentieerde applicatie wordt 
aangeboden (zoals bijvoorbeeld via Uw website), op voorwaarde dat U binnen de Gelicentieerde applicatie 
geen links aanbiedt naar of marketing verricht voor externe aanbiedingen voor dergelijke inhoud. U bent 
verantwoordelijk voor authenticatie van toegang tot de content die is verkregen buiten de Gelicentieerde app om.  
  
3.12 Als Uw Gelicentieerde applicatie 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 de account van een 
Eindgebruiker wanneer deze een abonnement met automatische verlenging aanschaft via de API voor in-app 
aankopen, op voorwaarde dat de desbetreffende gebruiker instemt met het verstrekken van gegevens aan U, 
en verder op voorwaarde dat U deze gegevens alleen gebruikt om Uw eigen producten te promoten en dit in 
strikte overeenstemming met Uw openbaar geposte Privacybeleid, waarvan een kopie direct moet kunnen 
worden bekeken en waarmee in Uw Gelicentieerde applicatie akkoord is gegaan. U kunt een gratis incentive 
aanbieden om het abonnement te verlengen als de gebruiker ermee instemt deze informatie te verzenden.  
  
3.13 U mag in bepaalde Rayons Codes voor abonnementsaanbiedingen gebruiken om Uw abonnementen 
met automatische verlenging te promoten, onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, deze 
Planning 2 en het volgende:  
  
(a) Met een Code voor abonnementsaanbieding wordt verwezen naar een code die in overeenstemming 
met deze voorwaarden door Apple aan U wordt verstrekt, en waarmee een Eindgebruiker waaraan U een 
of meer Codes voor abonnementsaanbiedingen verstrekt, Uw Gelicentieerde applicatie kan downloaden 
of toegang hiertoe kan krijgen.  
  
(b) Op Uw verzoek via de App Store Connect-tool zal Apple de Codes voor abonnementsaanbiedingen 
op elektronische wijze aan U bezorgen. Codes voor abonnementsaanbiedingen worden actief voor gebruik 
door Eindgebruikers zodra ze aan U worden geleverd.  
  
U mag Codes voor abonnementsaanbiedingen die niet meer actief zijn, niet distribueren aan Eindgebruikers 
in enig Rayon waarin U Uw Gelicentieerde applicatie niet mag verkopen of distribueren.  
  
U mag geen Codes voor abonnementsaanbiedingen exporteren voor gebruik buiten de Rayons, noch verklaren 
dat U het recht hiervoor of de mogelijkheid hiertoe hebt.  
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Het risico van verlies en eigendomsoverdracht voor de Codes voor abonnementsaanbiedingen gaat op U over 
bij levering aan U.  
  
U dient alle toepasselijke wetten na te leven in de Rayons waarin U Codes voor abonnementsaanbiedingen 
distribueert.  
  
(c) Apple is niet verantwoordelijk voor het ontwikkelen of produceren van enig materiaal met betrekking 
tot de Codes voor abonnementsaanbiedingen, afgezien van de Codes voor abonnementsaanbiedingen zelf.  
  
U mag de Codes voor abonnementsaanbiedingen niet verkopen of enige vorm van betaling, inruil of andere 
compensatie accepteren in verband met de distributie van de Codes voor abonnementsaanbiedingen en U zult 
derden verbieden dit te doen.  
  
Gedurende de periode waarin een Code voor abonnementsaanbiedingen een Eindgebruiker gratis toegang 
geeft tot een abonnement in Uw Gelicentieerde applicatie, doet U hierbij afstand van enig recht om royalty’s, 
opbrengsten of vergoedingen voor dergelijke toegang te innen, ongeacht of er anders een vergoeding zou 
zijn verschuldigd onder de Overeenkomst, deze Planning 2 en Planning 1 daarbij, indien van toepassing. 
De partijen erkennen dat, zoals tussen Apple en U, de respectieve verantwoordelijkheden van de partijen 
voor de betaling van royalty’s of andere soortgelijke betalingen aan derden met betrekking tot Eindgebruikers 
die toegang hebben tot abonnementen in Uw Gelicentieerde applicatie via de Codes voor 
abonnementsaanbiedingen, zijn zoals uiteengezet in de Overeenkomst en deze Planning 2.  
  
U bent als enige verantwoordelijk voor Uw gebruik van de Codes voor abonnementsaanbiedingen, inclusief 
elk gebruik door andere leden van Uw App Store Connect-team, en voor enig hieruit voortvloeiend verlies 
of aansprakelijkheid jegens U of Apple.  
  
In het geval dat Uw Gelicentieerde applicatie om welke reden dan ook uit de App Store wordt verwijderd, stemt 
U ermee in de distributie van alle Codes voor abonnementsaanbiedingen te staken en dat Apple dergelijke 
Codes voor abonnementsaanbiedingen kan deactiveren.  
  
U stemt ermee in dat Apple het recht heeft om de Codes voor abonnementsaanbiedingen te deactiveren, zelfs 
als deze al zijn geleverd aan Eindgebruikers, in het geval dat U enige van de voorwaarden in de Overeenkomst 
of deze Planning 2 schendt.  
  
(d) U moet de volgende voorwaarden voor de Eindgebruiker van de Code voor abonnementsaanbiedingen 
opnemen in elk instrument dat wordt gebruikt om de Codes voor abonnementsaanbiedingen te distribueren 
aan de Eindgebruikers (bijv. certificaat, kaart, e-mail, coupons, online berichten): (i) De vervaldatum van de 
code of zolang de voorraad strekt; (ii) Het Rayon waarin de codes kunnen worden ingewisseld; (iii) Apple ID 
is vereist, onder voorbehoud van voorafgaande acceptatie van licentie- en gebruiksvoorwaarden; (iv) Codes 
zijn niet voor wederverkoop en hebben geen contante waarde; (v) Volledige voorwaarden zijn van toepassing; 
zie https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; en (vi) Aanbieding en inhoud worden door U geleverd.  
  
3.14 Indien beschikbaar, mag U meerdere door U aangeboden Gelicentieerde applicaties in een enkele 
verzameling (‘bundel’) aan eindgebruikers aanbieden tegen een door U aangewezen prijsniveau zoals 
uiteengezet in de App Store Connect-tool, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Bovendien machtigt en 
instrueert U Apple om gebruikers die enkele maar niet alle Gelicentieerde applicaties in een Bundel hebben 
gekocht, de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot de resterende items in de Bundel (‘Complete My 
Bundle’ of ‘CMB’, oftewel ‘Mijn Bundel aanvullen’) voor de CMB-prijs en deze te downloaden. U ontvangt de 
opbrengst voor de CMB-prijs, die gelijk is aan de door U vastgestelde Bundelprijs, verminderd met het totaal 
van de detailhandelsprijzen die door de gebruiker zijn betaald voor eerder aangeschafte Gelicentieerde 
applicaties. In het geval dat de CMB-prijs lager is dan niveau 1 en hoger dan nul onder de prijsniveaus die 
zijn uiteengezet in de App Store Connect-tool, machtigt en instrueert U Apple hierbij om de CMB-prijs voor 
die gebruiker in te stellen op niveau 1. In het geval dat de CMB-prijs lager is dan nul, machtigt en instrueert 
U Apple hierbij om de resterende Gelicentieerde applicaties in de Bundel kosteloos aan de Eindgebruiker te 
verstrekken. Elke CMB-transactie wordt als volgt in Uw afschrift weergegeven: (i) een nieuwe verkoop van de 
volledige bundel tegen de prijs die voor de bundel is betaald, geïdentificeerd als een CMB-verkoop; en (ii) een 
retour (d.w.z. een negatieve transactie) voor elke in aanmerking komende gekochte Gelicentieerde applicatie 
in de Bundel in het bedrag dat eerder voor de Gelicentieerde applicatie is betaald, elk geïdentificeerd als een 
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CMB-retour. Bundels die op niveau 0 worden aangeboden, moeten een abonnementsservice met 
automatische vernieuwing aanbieden in overeenstemming met Sectie 3.8 van deze Planning 2 in elke 
Gelicentieerde applicatie die is opgenomen in de bundel, en gebruikers die een dergelijke abonnementsservice 
kopen vanuit één app in de Bundel, moeten in elke van de andere Gelicentieerde applicaties in de Bundel 
zonder extra kosten toegang hebben tot deze abonnementsservice.  
  
4. Eigendom en licentieverlening voor Eindgebruikers  
  
4.1 De partijen erkennen en komen overeen dat Apple geen eigendomsbelang in of op enige van de 
Gelicentieerde applicaties of Informatie over de Gelicentieerde applicaties verwerft, en het eigendom van, 
het risico van verlies van, de verantwoordelijkheid voor en controle over de Gelicentieerde applicaties blijven 
te allen tijde bij U. Apple mag geen van de Gelicentieerde applicaties en geen enkel gedeelte van de Informatie 
over Gelicentieerde applicaties voor welk doel of op welke manier dan ook gebruiken, behalve zoals specifiek 
geautoriseerd in de Overeenkomst of deze Planning 2.  
  
4.2 U mag uw eigen EULA voor elke Gelicentieerde applicatie aan Apple leveren op het moment dat 
U die Gelicentieerde applicatie aan Apple levert, in overeenstemming met Sectie 2.1 van deze Planning 2; 
op voorwaarde echter dat uw EULA de minimumvoorwaarden en -bepalingen die zijn gespecificeerd in 
Bijlage D van deze Planning 2 moet bevatten en niet in strijd mag zijn met de minimumvoorwaarden en 
moet voldoen aan alle toepasselijke wetten in alle regio’s waar u wilt dat Apple Eindgebruikers toestaat de 
desbetreffende Gelicentieerde applicatie te downloaden. Apple biedt elke Eindgebruiker de mogelijkheid Uw 
EULA (indien geleverd) door te nemen op het moment dat Apple de desbetreffende Gelicentieerde applicatie 
aan de desbetreffende Eindgebruiker levert, en Apple brengt elke Eindgebruiker ervan op de hoogte dat het 
gebruik van de desbetreffende Gelicentieerde applicatie onderworpen is aan de algemene voorwaarden 
van Uw EULA (indien geleverd). In het geval dat U niet Uw eigen EULA verstrekt voor enige Gelicentieerde 
applicatie aan Apple, erkent U en gaat U ermee akkoord dat het gebruik van de desbetreffende Gelicentieerde 
applicatie door elke Eindgebruiker onderworpen is aan de standaard EULA van Apple (die deel uitmaakt van 
de servicevoorwaarden van de App Store).  
  
4.3 U erkent hierbij dat de EULA voor elke van de Gelicentieerde applicaties uitsluitend tussen U en 
de Eindgebruiker is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, en dat Apple geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft onder enige EULA voor enige schending van een of meer 
van de algemene voorwaarden van enige EULA.  
  
5. Inhoudsbeperkingen en softwarebeoordeling  
  
5.1 U verklaart en garandeert dat: (a) U het recht hebt om deze Overeenkomst aan te gaan, elke van de 
Gelicentieerde applicaties te reproduceren en distribueren, en om Apple te autoriseren Eindgebruikers toe te 
staan elke van de Gelicentieerde applicaties te downloaden en gebruiken via een of meer App Stores; (b) geen 
van de Gelicentieerde applicaties, of het toegestane gebruik van deze Gelicentieerde applicaties door Apple 
of Eindgebruikers, inbreuk maakt op of een schending vormt van enig octrooi, copyright, handelsmerk, 
handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of contractuele rechten van enige andere persoon, firma, 
onderneming of andere entiteit en dat U de Gelicentieerde applicaties niet indient bij Apple namens een of 
meer derde partijen; (c) elke van de Gelicentieerde applicaties is geautoriseerd voor distributie, verkoop en 
gebruik in, export naar en import in elk van de regio’s die door U zijn aangewezen onder Sectie 2.1 van deze 
Planning 2, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van die regio’s en alle toepasselijke export-
/importbepalingen; (d) geen van de Gelicentieerde applicaties obscene, aanstootgevende of andere 
materialen bevat die verboden of beperkt zijn onder de wet- of regelgeving van enige van de regio’s die U 
hebt aangewezen onder Sectie 2.1 van deze Planning 2; (e) alle informatie die U hebt verstrekt met behulp 
van de App Store Connect-tool, inclusief alle informatie met betrekking tot de Gelicentieerde applicaties, 
correct is en dat U, als deze informatie niet meer correct is, deze onmiddellijk zult bijwerken zodat deze correct 
is met behulp van de App Store Connect-tool; en (f) in het geval dat er een geschil ontstaat over de inhoud van 
Uw Gelicentieerde applicaties of het gebruik van Uw intellectuele eigendom in de App Store, U ermee akkoord 
gaat dat Apple Uw contactgegevens deelt met de partij die dit geschil indient en U het appgeschilsproces van 
Apple volgt op een niet-exclusieve basis en zonder dat enige partij afstand doet van haar wettelijke rechten.  
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5.2 U maakt gebruik van de softwarebeoordelingstool die op App Store Connect wordt vermeld om 
informatie te verstrekken over elke van de door U geleverde Gelicentieerde applicaties voor marketing en 
uitvoering door Apple via de App Store onder deze Planning 2 om een beoordeling toe te kennen aan elke 
van deze Gelicentieerde applicaties. 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 applicatie; en (ii) Uw verklaringen 
en garanties in Sectie 5.1 van dit document bij het beschikbaar stellen van de desbetreffende Gelicentieerde 
applicatie om te downloaden door Eindgebruikers in elk van de regio’s die U hieronder 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.  
  
5.3 In het geval dat een regio die U hieronder hebt aangewezen de goedkeuring van, of beoordeling van, 
een Gelicentieerde applicatie door een regelgevende instantie van de overheid of branche vereist als voorwaarde 
voor de distributie, verkoop en/of het gebruik van de desbetreffende Gelicentieerde applicatie, erkent U en gaat 
U ermee akkoord dat Apple ervoor kan kiezen om de desbetreffende Gelicentieerde applicatie niet beschikbaar 
te stellen voor downloaden door Eindgebruikers in de desbetreffende regio vanuit een App Store.  
  
5.4 Gelicentieerde applicaties die zijn gericht op kinderen of die anderszins waarschijnlijk kinderen 
zullen aanspreken, en die kinderen onder druk zetten om aankopen te doen (inclusief, maar niet beperkt tot, 
uitdrukkingen als ‘nu kopen’ of ‘nu upgraden’) of anderen over te halen om aankopen voor hen te doen, 
mogen niet beschikbaar worden gesteld in enig Rayon dat dergelijke marketingpraktijken als illegaal 
beschouwt. U aanvaardt uitdrukkelijk en stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor 
de naleving van de toepasselijke wetgeving door Uw Gelicentieerde applicaties overeenkomstig Sectie 5.1(c) 
van deze Planning 2, inclusief maar niet beperkt tot wetten inzake consumentenbescherming, marketing 
en gaming. Voor meer informatie over wettelijke vereisten van regio’s in de Europese Unie raadpleegt U 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm.  
  
6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
  
6.1 Apple draagt geen verantwoordelijkheid voor de installatie en/of het gebruik van enige van de Gelicentieerde 
applicaties door enige Eindgebruiker. U bent als enige verantwoordelijk voor alle productgaranties, ondersteuning 
van Eindgebruikers en productondersteuning met betrekking tot elke van de Gelicentieerde applicaties.  
  
6.2 U bent als enige verantwoordelijk voor, en Apple draagt geen enkele verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid met betrekking tot enige claims, rechtszaken, aansprakelijkheden, verliezen, schade, 
kosten en uitgaven die voortvloeien uit of toe te schrijven zijn aan de Gelicentieerde applicaties en/of het 
gebruik van deze Gelicentieerde applicaties door enige Eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: 
(i) claims wegens schending van de garantie, hetzij gespecificeerd in de EULA, hetzij vastgesteld onder 
toepasselijk recht; (ii) claims op het gebied van productaansprakelijkheid; en (iii) claims dat enige van de 
Gelicentieerde applicaties en/of het bezit of gebruik van die Gelicentieerde applicaties door de Eindgebruiker 
inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.  
  
6.3 In het geval dat Apple een kennisgeving of claim ontvangt van een Eindgebruiker dat: (i) de 
Eindgebruiker diens licentie voor enige van de Gelicentieerde applicaties wenst op te zeggen binnen negentig 
(90) dagen na de datum van downloaden van desbetreffende Gelicentieerde applicatie door de desbetreffende 
Eindgebruiker of aan het einde van de abonnementsperiode met automatische verlenging die overeenkomstig 
sectie 3.8 wordt aangeboden, als deze periode minder dan negentig (90) dagen bedraagt; of (ii) een 
Gelicentieerde applicatie niet voldoet aan Uw specificaties of Uw productgarantie of aan de vereisten van 
enige toepasselijke wet, kan Apple het volledige bedrag van de prijs die de Eindgebruiker heeft betaald voor 
de desbetreffende Gelicentieerde applicatie terugbetalen aan de Eindgebruiker. In het geval dat Apple deze 
prijs terugbetaalt aan een Eindgebruiker, moet U Apple een bedrag terugbetalen of een krediet verlenen voor 
een bedrag dat gelijk is aan de prijs voor de desbetreffende Gelicentieerde applicatie. In het geval dat Apple 
een kennisgeving of claim ontvangt van een betalingsprovider dat een Eindgebruiker een terugbetaling heeft 
ontvangen voor een Gelicentieerde applicatie, moet U Apple een bedrag terugbetalen of een krediet verlenen 
voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs voor de desbetreffende Gelicentieerde applicatie.  
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7. Beëindiging  
  
7.1 Deze Planning 2, en alle verplichtingen van Apple hieronder, wordt/worden beëindigd op het moment 
van het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst. Niettegenstaande een dergelijke beëindiging, heeft 
Apple recht op: (i) alle provisies op alle kopieën van de Gelicentieerde applicaties die door Eindgebruikers zijn 
gedownload vóór de datum van beëindiging (inclusief de uitfaseringsperiode zoals uiteengezet in Sectie 1.4 
van dit document); en (ii) terugbetaling door U van restituties die door Apple aan Eindgebruikers zijn betaald, 
hetzij vóór of na de datum van beëindiging, in overeenstemming met Sectie 6.3 van deze Planning 2. Wanneer 
de Overeenkomst eindigt, mag Apple alle aan U verschuldigde betalingen inhouden gedurende een periode die 
Apple redelijk acht om eventuele terugbetalingen aan Eindgebruikers te berekenen en te compenseren. Als 
Apple op enig moment vaststelt of vermoedt dat U of een ontwikkelaar waarmee U gelieerd bent, betrokken 
bent/is bij, hebt/heeft aangemoedigd tot of samen met andere ontwikkelaars hebt/heeft deelgenomen aan, 
enige verdachte, misleidende, frauduleuze, ongepaste, onwettige of oneerlijke handeling of nalatigheid, kan 
Apple betalingen aan U of dergelijke andere ontwikkelaars inhouden.  
  
7.2 In het geval dat U niet langer het wettelijke recht hebt om de Gelicentieerde applicaties te distribueren, 
of om Apple te autoriseren om toegang te verlenen tot de desbetreffende Gelicentieerde applicaties door 
Eindgebruikers, moet U in overeenstemming met deze Planning 2, Apple hiervan onmiddellijk op de hoogte 
stellen en de desbetreffende Gelicentieerde applicaties uit de App Store verwijderen met gebruikmaking van 
de tools die worden aangeboden op de App Store Connect-site; met dien verstande echter dat een dergelijke 
verwijdering door U krachtens deze Sectie 7.2 U niet ontheft van enige van Uw verplichtingen jegens Apple 
onder deze Planning 2, of enige aansprakelijkheid jegens Apple en/of enige Eindgebruiker met betrekking tot 
de desbetreffende Gelicentieerde applicaties.  
  
7.3 Apple behoudt zich het recht voor om marketing, het aanbieden en het toestaan van downloaden door 
Eindgebruikers van de Gelicentieerde applicaties op elk gewenst moment, met of zonder reden, stop te zetten 
door U op de hoogte te stellen van de beëindiging. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van deze 
Sectie 7.3, erkent U dat Apple de marketing en het toestaan van het downloaden door Eindgebruikers van 
sommige of alle Gelicentieerde applicaties kan stopzetten, of naar eigen goeddunken andere voorlopige 
maatregelen kan nemen, indien Apple redelijkerwijs van mening is dat: (i) de desbetreffende Gelicentieerde 
applicaties niet geautoriseerd zijn voor export naar een of meer van de regio’s die zijn vermeld in Bijlage A, 
in overeenstemming met de Export Administration Regulations (Amerikaanse regeling exportwetgeving) of 
andere beperkingen; (ii) de desbetreffende Gelicentieerde applicaties en/of het bezit en/of gebruik van de 
desbetreffende Gelicentieerde applicaties door een Eindgebruiker, inbreuk maken op octrooien, 
auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde 
partij; (iii) de distributie, verkoop en/of het gebruik van de desbetreffende Gelicentieerde applicaties in strijd is 
met een toepasselijke wet in een regio die U hebt aangewezen onder Sectie 2.1 van deze Planning 2; (iv) U 
de voorwaarden van de Overeenkomst, deze Planning 2 of andere documentatie, inclusief maar niet beperkt 
tot de App Store Review-richtlijnen, hebt geschonden; (v) Uw Gelicentieerde applicaties Sectie 5.4 van deze 
Planning 2 schenden, inclusief maar niet beperkt tot na kennisgeving van een vermeende overtreding door een 
toezichthouder; of (vi) U of iemand die U of Uw bedrijf vertegenwoordigt, onderworpen bent/is aan sancties van 
een regio waarin Apple actief is. Een keuze van Apple om de marketing en het toestaan van het downloaden 
van Gelicentieerde applicaties te beëindigen, overeenkomstig deze Sectie 7.3, ontheft U niet van Uw 
verplichtingen onder deze Planning 2.  
  
7.4 U kunt op elk moment en om welke reden dan ook een of alle Gelicentieerde applicaties uit de App 
Store verwijderen met gebruikmaking van de tools die worden aangeboden op de App Store Connect-site, 
met dien verstande dat U, met betrekking tot Uw Eindgebruikers, hierbij Apple autoriseert en instrueert de 
Secties 1.2(b), (c) en (d) van deze Planning 2, die van kracht blijven na de beëindiging van de Overeenkomst 
tenzij U anderszins aangeeft overeenkomstig de secties 5.1 en 7.2 van deze Planning 2, uit te voeren.  
  
8. Juridische gevolgen  
  
De relatie tussen U en Apple die door deze Planning 2 tot stand is gebracht, kan voor U belangrijke 
juridische en/of fiscale gevolgen hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Uw verantwoordelijkheid 
is om Uw eigen juridische en fiscale adviseurs te raadplegen met betrekking tot Uw wettelijke en fiscale 
verplichtingen hieronder.    
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Door te klikken om akkoord te gaan met deze Planning 3, die U hierbij wordt aangeboden door Apple, komt U 
overeen met Apple de licentieovereenkomst van het Apple Developer Program die momenteel van kracht is 
tussen U en Apple (de ‘Overeenkomst’) aan te passen door deze Planning 3 hieraan toe te voegen (waarbij 
een eventueel bestaande Planning 3 wordt vervangen). Tenzij hierin anders bepaald, hebben alle termen met 
een hoofdletter de betekenis zoals uiteengezet in de Overeenkomst.  
  
Planning 3  
  
1. Benoeming van agent en commissionair  
  
1.1 U benoemt hierbij Apple en dochterbedrijven van Apple (gezamenlijk aangeduid als ‘Apple’) tot: 
(i) Uw agent voor de marketing, verkoop en levering van Aangepaste applicaties via de distributie van 
Aangepaste apps aan klanten voor de distributie van Aangepaste apps en toepasselijke Eindgebruikers 
die zijn gevestigd in de regio’s die zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 1 bij deze Planning 3, onderhevig aan 
veranderingen; en (ii) Uw commissionair voor de marketing, verkoop en levering van Aangepaste applicaties 
via de distributie van Aangepaste apps aan klanten voor de distributie van Aangepaste apps en toepasselijke 
Eindgebruikers die zijn gevestigd in de regio’s die zijn vermeld in Bijlage A, Sectie 2 van deze Planning 3, 
onderhevig aan veranderingen, tijdens de leveringsperiode. De meest actuele lijst van App Store-regio’s 
waaruit U kunt kiezen met betrekking tot Uw Aangepaste applicaties wordt uiteengezet in de App Store 
Connect-tool en kan van tijd tot tijd door Apple worden bijgewerkt. U erkent hierbij dat Apple de Aangepaste 
applicaties op de markt zal brengen en beschikbaar zal stellen voor aankoop door klanten voor de distributie 
van Aangepaste apps via de website voor de distributie van Aangepaste apps, en voor downloaden door 
Eindgebruikers of, uitsluitend in verband met bepaalde door Apple in licentie gegeven software, door klanten 
voor de distributie van Aangepaste apps met gebruikmaking van een enkele Apple ID voor distributie aan 
meerdere Eindgebruikers, voor U en namens u.  
  
Voor de doeleinden van deze Planning 3:  
  
Betekent ‘Inhoudscode(s)’ alfanumerieke inhoudscodes die door Apple worden gegenereerd en worden 
gedistribueerd aan klanten voor de distributie van Aangepaste apps en die door een Eindgebruiker kunnen 
worden ingewisseld voor het downloaden van een gelicentieerd exemplaar van de Aangepaste applicatie.  
  
Omvat ‘Aangepaste applicatie’ tevens alle aanvullende toegestane functionaliteit, inhoud of diensten die door 
U worden verkocht vanuit een Aangepaste applicatie met gebruikmaking van de API voor in-app aankopen.  
  
Omvat ‘Eindgebruiker’ de persoon of erfeniscontacten die door de institutionele koper geautoriseerd zijn om 
de Aangepaste applicatie te gebruiken, de institutionele beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer 
van installaties op gedeelde apparaten, evenals de geautoriseerde institutionele kopers zelf, met inbegrip van 
onderwijsinstellingen die zijn goedgekeurd door Apple en die de Aangepaste applicaties kunnen aanschaffen 
voor gebruik door hun werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen.  
  
Omvat ‘Gelicentieerde applicatie’ alle inhoud, functionaliteit, uitbreidingen, stickers of diensten die in 
de softwareapplicatie worden aangeboden.  
  
Omvat ‘Informatie over Gelicentieerde applicatie’ de informatie over de Gelicentieerde applicatie die 
is gekoppeld aan een Aangepaste applicatie.  
  
Betekent ‘Volume-inhoudsservice’ een Apple-programma dat de mogelijkheid biedt om Aangepaste applicaties 
te verkrijgen en Gelicentieerde applicaties in bulk te kopen, onderworpen aan de Algemene voorwaarden en 
programmavereisten voor volume-inhoud.  
  
Betekent ‘Klant voor de distributie van Aangepaste apps’ een derde partij die is ingeschreven voor de Volume-
inhoudsservice en/of de Distributie van Aangepaste apps van Apple.  
  
Omvat ‘U’ tevens gebruikers van App Store Connect die door U zijn geautoriseerd om namens U Gelicentieerde 
applicaties en bijbehorende metadata in te dienen.  
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1.2 Ter bevordering van de benoeming van Apple onder Sectie 1.1 van deze Planning 3 machtigt 
en instrueert U Apple hierbij om:  
  
(a) namens U Aangepaste applicaties op de markt te brengen en orders voor Aangepaste applicaties 
te werven en verkrijgen van klanten voor de distributie van Aangepaste apps en de hieraan gekoppelde 
Eindgebruikers in de regio’s die door U zijn geïdentificeerd in de App Store Connect-tool;  
  
(b) U hostingservices te bieden om de opslag van en toegang voor de Eindgebruiker tot de Aangepaste 
Applicaties mogelijk te maken en, uitsluitend in verband met bepaalde door Apple gelicentieerde software, 
het hosten van dergelijke Aangepaste Applicaties door derden toe te staan;  
  
(c) kopieën te maken van, indelingen te verzorgen van en anderszins Aangepaste applicaties voor 
te bereiden voor aanschaf en downloaden door Eindgebruikers, met inbegrip van 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 Volumeaankopen, 
te faciliteren bij herhaalde toegang tot kopieën van Aangepaste applicaties, zodat de Eindgebruikers deze 
Aangepaste applicaties die door U zijn ontwikkeld, de informatie over de Aangepaste applicaties en de daarmee 
verband houdende metagegevens via de website voor de distributie van Aangepaste applicaties kunnen 
aanschaffen en elektronisch kunnen downloaden. Daarnaast autoriseert U de distributie van Uw Aangepaste 
applicaties op grond van deze Planning 3 voor het gebruik door: (i) meerdere Eindgebruikers, wanneer de 
Aangepaste applicatie door één institutionele klant via de Volume-inhoudsservice is aangeschaft voor gebruik 
door 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; en (ii) in aanmerking komende erfeniscontacten van een Eindgebruiker 
voor toegang tot Uw Aangepaste applicatie samen met de verbonden informatie en metagegevens die in iCloud 
zijn bewaard, zoals beschreven op https://support.apple.com/nl-nl/HT212360;  
  
(e) facturen af te geven voor de aankoopprijs die aan klanten voor de distributie van Aangepaste in 
rekening wordt gebracht voor de Aangepaste applicaties;  
  
(f) gebruik te maken van (i) schermafbeeldingen en/of fragmenten van maximaal 30 seconden van de 
Aangepaste applicaties; (ii) handelsmerken en logo’s die verband houden met de Aangepaste applicaties; en 
(iii) Informatie over Gelicentieerde applicaties, voor promotiedoeleinden in marketingmaterialen en in verband 
met voertuigdisplays, met uitzondering van de gedeelten van de Aangepaste applicaties, handelsmerken of 
logo’s, of informatie over de Aangepaste applicaties waarvoor U geen rechten hebt om deze te gebruiken voor 
promotiedoeleinden, en die U schriftelijk aanduidt op het moment dat de Aangepaste applicaties door U aan 
Apple worden geleverd op grond van Sectie 2.1 van deze Planning 3, en gebruik te maken van afbeeldingen 
en ander materiaal die/dat U, op het redelijke verzoek van Apple, mogelijk verstrekt aan Apple, voor 
promotiedoeleinden in marketingmaterialen en in verband met voertuigdisplays; en  
  
(g) anderszins gebruik te maken van Aangepaste applicaties, Informatie over Gelicentieerde applicaties 
en bijbehorende metadata zoals redelijkerwijs nodig kan zijn bij de marketing en levering van de Aangepaste 
applicaties in overeenstemming met deze Planning 3. U stemt ermee in dat er geen royalty- of andere 
compensatie verschuldigd is voor de rechten die hierboven in Sectie 1.2 van deze Planning 3 zijn beschreven.  
  
1.3 De partijen erkennen en komen overeen dat zij onder deze Planning 3 de relatie van opdrachtgever 
en agent, of opdrachtgever en commissionair, hebben en zullen hebben, zoals beschreven in respectievelijk 
Bijlage A, Sectie 1 en Bijlage A, Sectie 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 Aangepaste 
applicaties, zoals bepaald in deze Planning 3. De partijen erkennen en komen overeen dat Uw benoeming 
van Apple tot Uw agent of commissionair, al naargelang het geval, onder deze Planning 3 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 Aangepaste 
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.  
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1.4 Voor de toepassing van deze Planning 3 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 tot Uw agent of commissionair van kracht blijft 
na het verstrijken van de Overeenkomst gedurende een redelijke uitfaseringsperiode van maximaal dertig (30) 
dagen nadat de laatste uitstaande Inhoudscode voor Uw Aangepaste applicatie is ingewisseld en verder op 
voorwaarde dat, uitsluitend met betrekking tot Uw Eindgebruikers, de subsecties 1.2(b), (c) en (d) van deze 
Planning 3 van kracht blijven na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, tenzij U anders aangeeft op 
grond van secties 5.1 en 7.2 van deze Planning 3.  
  
2. Levering van de Aangepaste applicaties aan Apple  
  
2.1 U levert aan Apple, op eigen kosten, met behulp van de App Store Connect-tool, de Aangepaste 
applicaties, Informatie over de Gelicentieerde applicaties en bijbehorende metadata, in een door Apple 
voorgeschreven indeling en op een door Apple voorgeschreven manier, zoals vereist voor de levering van 
de Aangepaste applicaties aan Eindgebruikers in overeenstemming met deze Planning 3 en duidt dit materiaal 
aan als een Aangepaste applicatie via de App Store Connect-website. Metadata die U aan Apple levert volgens 
deze Planning 3, omvatten: (i) de titel en het versienummer van elke van de Aangepaste applicaties; (ii) de 
Klanten voor de Distributie van Aangepaste apps die door U zijn aangeduid als geautoriseerde kopers van 
de Aangepaste applicatie en wiens Eindgebruikers de Inhoudscodes mogen gebruiken; (iii) kennisgevingen 
van eventueel auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (iv) Uw privacybeleid; (v) Uw 
licentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘EULA’), indien van toepassing, in overeenstemming met Sectie 
4.2 van deze Planning 3; en (vi) 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 en ontdekken van inhoud op hardware van het merk Apple te verbeteren.  
  
2.2 Alle Aangepaste 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 Aangepaste applicaties die U aan Apple levert onder deze Planning 3, 
geautoriseerd zijn voor export vanuit de Verenigde Staten naar elk van de regio’s die zijn vermeld in Bijlage 
A hierbij, in overeenstemming met de vereisten van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot 
de Export Administration Regulations (Voorschriften inzake exportregelgeving) van de Verenigde Staten, 
15 CFR Deel 730-774. Verder verklaart en garandeert U dat alle versies van de Aangepaste applicaties 
die U aan Apple levert niet onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations (Voorschriften 
inzake internationale wapenhandel) 22 CFR Deel 120-130 en niet zijn ontworpen, gemaakt, aangepast of 
geconfigureerd voor militair(e) eindgebruikers of eindgebruik. Zonder de algemeenheid van deze Sectie 2.3 te 
beperken, verklaart U dat (i) geen van de Aangepaste applicaties gegevensversleutelings- of cryptografische 
functies bevat, gebruikt of ondersteunt; of (ii) in het geval dat een Aangepaste applicatie een dergelijke 
gegevensversleutelings- of cryptografische functionaliteit bevat, gebruikt of ondersteunt, verstrekt U op verzoek 
aan Apple PDF-exemplaren van exportclassificatie-uitspraken (CCATS), uitgegeven door het Bureau of 
Industry and Security (Bureau voor Industrie en Veiligheid, ‘BIS’) van het Amerikaanse Ministerie van 
Economische Zaken of enige bij de BIS ingediende zelfclassificatie-rapporten en juiste autorisaties van andere 
regio’s die, zoals vereist, importautorisaties voor de desbetreffende Aangepaste applicatie vereisen. U erkent 
dat Apple vertrouwt op Uw certificering in deze Sectie 2.3 om Eindgebruikers toe te staan toegang te krijgen 
tot de Aangepaste applicaties en deze te downloaden volgens deze Planning 3. Tenzij zoals bepaald in 
deze Sectie 2.3, is Apple verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten van de Export Administration 
Regulations (Voorschriften inzake exportregelgeving) door Eindgebruikers toe te staan toegang te krijgen 
tot de Aangepaste applicaties en deze te downloaden onder deze Planning 3.  
  
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 Aangepaste applicatie wordt aangeboden. Indien van toepassing, 
bent U ook verantwoordelijk voor het verstrekken van tools voor inhoudsbeperking of functionaliteit voor 
leeftijdsverificatie voordat U Eindgebruikers toegang biedt tot inhoud voor volwassenen of anderszins 
gereguleerde inhoud binnen Uw Aangepaste applicatie.  
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3. Levering van de Aangepaste applicaties aan Eindgebruikers  
  
3.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple, tijdens het optreden als agent en/of commissionair voor U, 
de Aangepaste applicaties host, Inhoudscodes verstrekt aan Klanten voor de Distributie van Aangepaste apps 
en namens U het downloaden van de Aangepaste applicaties door Eindgebruikers toestaat. U bent echter 
verantwoordelijk voor het hosten en leveren van inhoud of diensten die door U worden verkocht met behulp 
van de API voor in-app aankopen, met uitzondering van inhoud die is opgenomen in de Aangepaste applicatie 
zelf (d.w.z. de in-app aankoop ontgrendelt gewoonweg de inhoud) of inhoud die wordt gehost door Apple 
overeenkomstig Sectie 3.3 van de Programmaovereenkomst. Alle Aangepaste applicaties worden namens U 
door Apple verkocht aan Eindgebruikers van Klanten voor de distributie van Aangepaste apps tegen prijzen 
die in een prijsklasse zijn aangegeven en door U naar eigen goeddunken zijn vastgesteld op basis van het 
prijsschema dat is uiteengezet in de App Store Connect-tool, dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt door 
Apple. U kunt de prijsklasse voor elke Aangepaste applicatie op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen 
in overeenstemming met het prijsschema dat is uiteengezet in de App Store Connect-tool. Als Uw agent en/of 
commissionair is Apple als enige verantwoordelijk voor het innen van alle prijzen die Klanten voor de distributie 
van Aangepaste apps verschuldigd zijn voor Aangepaste applicaties die door de desbetreffende 
Eindgebruikers zijn aangeschaft onder deze Planning 3.  
  
3.2 In het geval dat de verkoop of levering van een of meer van de Aangepaste applicaties aan enige 
Eindgebruiker onder toepasselijke wetgeving is onderworpen aan omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting 
op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde, telecommunicatiebelasting of andere belasting of 
heffing, wordt de verantwoordelijkheid voor de inning en de afdracht van de desbetreffende belasting voor 
de verkoop van de Aangepaste applicaties aan Eindgebruikers bepaald in overeenstemming met Bijlage 
B bij deze Planning 3, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt via de App Store Connect-site. U bent als enige 
verantwoordelijk voor het selecteren en onderhouden van nauwkeurige invoer voor belastingclassificatie 
voor Uw Aangepaste applicaties via de App Store Connect-site, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. 
Een dergelijke belastingclassificatie wordt toegepast op de verkoop en levering van Uw Aangepaste 
applicaties. Alle aanpassingen die U aanbrengt in de belastingclassificatie voor Uw Aangepaste applicaties, 
worden van kracht voor toekomstige verkopen van Aangepaste applicaties nadat Apple de aanpassing binnen 
een redelijke termijn heeft verwerkt. Aanpassingen die U aanbrengt in de belastingclassificatie voor Uw 
Aangepaste applicaties, zijn niet van toepassing op verkopen van Aangepaste applicaties die plaatsvinden 
voordat Apple Uw belastingclassificatieaanpassing heeft verwerkt.  
  
Als de belastingclassificatie van Uw Aangepaste applicaties door een belastingautoriteit als onjuist wordt 
beschouwd, bent U als enige verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen. Als Apple naar eigen goeddunken 
van mening is dat de belastingclassificatie van Uw Aangepaste applicaties onjuist is, behoudt Apple zich het 
recht voor om bedragen die aan U verschuldigd zijn, in bewaring te houden totdat U de belastingclassificatie 
corrigeert. Na correctie van de belastingclassificatie zal Apple eventuele boetes en rente als gevolg van de 
onjuistheid in mindering brengen en alle resterende bedragen die Apple voor U in bewaring heeft, zonder rente 
aan U afdragen in overeenstemming met de bepalingen van deze Planning 3. U stelt Apple schadeloos voor 
en vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door enige belastingautoriteit wegens onderbetaling of overbetaling 
van omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting op goederen en diensten, belasting toegevoegde waarde, 
telecommunicatiebelasting of andere soortgelijke belasting of heffing, en eventuele boetes en/of rente daarop.  
  
3.3 Voor de uitvoering van de respectieve verplichtingen op het gebied van de belastingnaleving van de 
partijen, vereist Apple dat U voldoet aan de vereisten die worden vermeld in Bijlage C bij deze Planning 3 of 
op App Store Connect, afhankelijk van, onder andere, (i) de regio waarin U woonachtig bent en (ii) de door 
U aangewezen regio’s waarin U wilt dat Apple de verkoop van en toegang tot de Aangepaste applicaties 
toestaat. In het geval dat Apple bedragen int die overeenkomen met de aankoopprijs voor enige van Uw 
Aangepaste applicaties voordat U Apple enige belastingdocumentatie hebt verstrekt die vereist is onder 
Bijlage C bij deze Planning 3, kan Apple beslissen deze bedragen niet aan U over te maken, maar voor U 
in bewaring te houden tot U Apple de vereiste belastingdocumentatie hebt verstrekt. Na ontvangst van alle 
vereiste belastingdocumenten van U, zal Apple U op grond van deze Sectie 3.3 alle bedragen overmaken 
die Apple voor U in bewaring heeft gehouden, zonder rente, in overeenstemming met de bepalingen van 
deze Planning 3.  
  
3.4 Apple heeft recht op de volgende provisies voor de uitvoering van haar diensten als Uw agent en/of 
commissionair onder deze Planning 3:  
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Voor de verkoop van Aangepaste applicaties aan Klanten voor de distributie van Aangepaste apps heeft 
Apple recht op een provisie van dertig procent (30%) van alle prijzen die door elke Klant voor de distributie 
van Aangepaste apps verschuldigd zijn. Uitsluitend voor aankopen van abonnementen met automatische 
verlenging die zijn verricht door klanten die meer dan één jaar aan betaalde abonnementsservice hebben 
opgebouwd binnen een abonnementsgroep (zoals hieronder gedefinieerd) en niettegenstaande eventuele 
respijtperioden voor behoud van service of uitstelperioden voor verlenging, heeft Apple recht op een provisie 
van vijftien procent (15%) van alle prijzen die verschuldigd zijn door elke Eindgebruiker voor elke volgende 
verlenging. De respijtperiode voor behoud van service heeft betrekking op de tijdsperiode tussen het verstrijken 
van het abonnement van een klant (bijv. als gevolg van opzegging of niet-betaling) en het begin van een nieuw 
abonnement binnen dezelfde abonnementsgroep, op voorwaarde dat een dergelijke periode niet langer is dan 
60 dagen (aan verandering onderhevig). De uitstelperiode voor verlenging is de tijd waarmee U de 
vernieuwingsdatum van het abonnement van de gebruiker uitstelt zonder extra kosten. Voor het vaststellen 
van de provisies waarop Apple recht heeft op grond van deze Sectie 3.4 zijn de prijzen die Klanten voor de 
distributie van Aangepaste apps verschuldigd zijn, nettobedragen na aftrek van alle geïnde belastingen, 
zoals bepaald in Sectie 3.2 van deze Planning 3.  
  
Tenzij anders bepaald in Sectie 3.2 van deze Planning 3, heeft Apple recht op de provisies die zijn 
gespecificeerd in Sectie 3.4 van dit document zonder vermindering van eventuele belastingen of andere 
overheidsheffingen, met inbegrip van alle belastingen of andere, soortgelijke verplichtingen van U, Apple 
of enige Klant voor de distributie van Aangepaste apps met betrekking tot de levering of het gebruik van 
de Aangepaste applicaties. Voor de verkoop van door Apple ontwikkelde Gelicentieerde applicaties en/of 
Aangepaste applicaties heeft Apple geen recht op een provisie.  
  
3.5 Bij het innen van bedragen van een Klant voor de distributie van Aangepaste apps als de prijs 
voor een Aangepaste applicatie die onder deze Overeenkomst aan de aangewezen Eindgebruikers van 
de desbetreffende Klant voor de distributie van Aangepaste apps wordt geleverd, zal Apple het volledige 
bedrag van haar provisie met betrekking tot de desbetreffende Aangepaste applicatie in mindering brengen, 
naast alle belastingen die door Apple worden geïnd onder Sectie 3.2 en 3.4 van dit document, en zal Apple het 
resterende bedrag van deze prijzen aan U overmaken of, al naargelang het geval, een krediet voor dit bedrag 
aan U verlenen in overeenstemming met de standaard zakelijke praktijken van Apple, waaronder de volgende: 
afdrachtsbetalingen (i) vinden uitsluitend plaats als elektronische overboekingen; (ii) zijn onderworpen aan 
minimumdrempels voor maandelijkse overmakingsbedragen; (iii) vereisen dat U bepaalde informatie met 
betrekking tot de afdracht verstrekt op de App Store Connect-site; en (iv) vinden, met inachtneming van 
de voorgaande vereisten, uiterlijk vijfenveertig (45) dagen na het einde van de maandelijkse periode waarin 
het overeenkomstige bedrag door Apple van de Eindgebruiker is ontvangen, plaats. Uiterlijk vijfenveertig 
(45) dagen na het einde van elke maandelijkse periode stelt Apple U op de App Store Connect-site een 
verkooprapport ter beschikking dat voldoende gedetailleerd is om U in staat te stellen de Aangepaste 
applicaties te identificeren die in de desbetreffende maandelijkse periode zijn verkocht en het totaalbedrag 
vast te stellen dat Apple aan U moet overmaken. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Apple in 
overeenstemming met deze Sectie 3.5 recht heeft op een provisie voor de levering van Inhoudscodes 
aan Klanten voor de distributie van Aangepaste apps, zelfs als Apple niet in staat is om de prijs voor de 
desbetreffende Aangepaste applicatie te innen bij de desbetreffende Klant voor de distributie van Aangepaste 
apps. In het geval dat de aankoopprijs die Apple heeft ontvangen van een Klant voor de distributie van 
Aangepaste apps voor een Aangepaste applicatie in een andere valuta is dan de overmakingsvaluta die 
tussen Apple en U is overeengekomen, wordt de aankoopprijs voor de desbetreffende Aangepaste 
applicatie omgerekend naar de overmakingsvaluta, en wordt het bedrag dat door Apple aan U moet worden 
overgemaakt, bepaald in overeenstemming met een wisselkoers die is vastgesteld voor de Leveringsperiode, 
zoals weergegeven in de App Store Connect-tool, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt in overeenstemming met 
Sectie 3.1 van deze Planning 3. Apple kan in App Store Connect een middel ter beschikking stellen waarmee 
U een primaire valuta kunt aanwijzen voor de bankrekening die door U is aangewezen voor het ontvangen 
van overmakingen (‘Aangewezen valuta’). Apple kan de bank van Apple alle overmakingen in een andere 
overmakingsvaluta dan de Aangewezen valuta laten omrekenen naar de Aangewezen valuta voordat de 
overmaking aan U plaatsvindt. U stemt ermee in dat eventuele daaruit voortvloeiende valutawisselverschillen 
of kosten die door de bank van Apple in rekening worden gebracht, op dergelijke overmakingen in mindering 
kunnen worden gebracht. U blijft verantwoordelijk voor eventuele kosten (bijv. overboekingskosten) die door 
Uw bank of enige bemiddelende banken tussen Uw bank en de bank van Apple in rekening worden gebracht.  
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3.6 In het geval dat de provisie van Apple of een prijs die door een Klant voor de distributie van 
Aangepaste apps moet worden betaald voor een of meer van de Aangepaste applicaties, is onderworpen 
aan (i) bronbelasting of soortgelijke belasting; of (ii) omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting op goederen 
en diensten, belasting toegevoegde waarde, telecommunicatiebelasting of andere soortgelijke belasting of 
heffing die niet door Apple wordt geïnd op grond van Sectie 3.2 van dit document; of (iii) een andere belasting 
of andere overheidsheffing van welke aard dan ook, is het volledige bedrag van de desbetreffende belasting 
of heffing uitsluitend voor Uw rekening en wordt dit niet in mindering gebracht op de provisie waarop Apple 
krachtens deze Planning 3 recht heeft.  
  
3.7 In het geval dat een overmaking van Apple aan U is onderworpen aan bronbelasting of een 
soortgelijke belasting, is het volledige bedrag van de desbetreffende bronbelasting of soortgelijke belasting 
uitsluitend voor Uw rekening en wordt dit niet in mindering gebracht op de provisie waarop Apple recht 
heeft voor de desbetreffende transactie. Als Apple redelijkerwijs van oordeel is dat een dergelijke belasting 
verschuldigd is, zal Apple het volledige bedrag van de desbetreffende bronbelasting of soortgelijke belasting 
inhouden van het brutobedrag dat aan U verschuldigd is, en het volledige ingehouden bedrag afdragen aan 
de bevoegde belastingautoriteiten. Indien van toepassing, past Apple een verlaagd bronbelastingtarief toe, 
waarin is voorzien in een eventueel inkomstenbelastingverdrag, mits U Apple de documentatie verstrekt die 
vereist is onder het desbetreffende inkomstenbelastingverdrag of die anderszins volstaat voor Apple om Uw 
recht op het voordeel van dit lagere bronbelastingtarief te bevestigen. Op Uw tijdige schriftelijke verzoek aan 
Apple, met gebruikmaking van middelen die redelijkerwijs door Apple zijn aangewezen, zal Apple commercieel 
praktische inspanningen leveren om U op de hoogte te brengen van het bedrag van de betaling van Apple 
voor bronbelasting of soortgelijke belasting namens U aan de bevoegde belastingautoriteiten. U stelt Apple 
schadeloos voor en vrijwaart Apple tegen alle vorderingen door enige bevoegde belastingautoriteit wegens 
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.  
  
3.8 U mag in bepaalde Rayons abonnementen met automatische verlenging aanbieden met gebruikmaking 
van de API voor in-app aankopen onder de voorwaarden van deze Planning 3, op voorwaarde dat:  
  
(a) De functie voor automatische verlenging op wekelijkse, maandelijkse, tweemaandelijkse, 
driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse basis moet plaatsvinden tegen prijzen die U selecteert in 
de App Store Connect-tool. U kunt echter meer dan één optie aanbieden.  
  
(b) U gebruikers duidelijk en opvallend attent maakt op de volgende informatie over Uw abonnement 
met automatische verlenging:  
  

• Titel van het abonnement met automatische verlenging, die mogelijk gelijk is aan de in-app productnaam  
• Duur van het abonnement  
• Abonnementsprijs en, indien van toepassing, prijs per eenheid  
  
Links naar Uw privacybeleid en gebruiksvoorwaarden moeten toegankelijk zijn binnen Uw Gelicentieerde 
applicatie of Aangepaste applicatie.  

  
(c) U moet voldoen aan de voorwaarden van de aanbieding gedurende de volledige abonnementsperiode, 
zoals op de markt gebracht, inclusief een eventuele respijtperiode voor facturering die U autoriseert, en, in 
het geval dat U deze Sectie 3.8(c) van Planning 3 schendt, autoriseert en instrueert U Apple hierbij om aan 
de Eindgebruiker het volledige bedrag, of een deel daarvan naar eigen goeddunken van Apple, van de prijs 
die de Eindgebruiker voor het desbetreffende abonnement heeft betaald, terug te betalen. De respijtperiode 
voor facturering verwijst naar de periode waarin ontwikkelaars ermee instemmen om gratis betaalde service 
te verlenen aan gebruikers die een onherstelbare factureringsfout ondervonden. In het geval dat Apple een 
dergelijke prijs terugbetaalt aan een Eindgebruiker, betaalt U Apple een bedrag terug dat gelijk is aan de prijs 
voor het desbetreffende abonnement of verleent U Apple hiervoor een krediet. U erkent dat Apple haar rechten 
onder Sectie 7.3 van deze Planning 3 kan uitoefenen voor herhaalde schendingen van deze bepaling.  
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3.9 Wanneer U prijswijzigingen aanbrengt aan een bestaand abonnementsitem, kunt U ervoor kiezen om 
de huidige prijzen voor Uw bestaande klanten aan te houden door Uw intentie aan te geven in de App Store 
Connect-tool. Wanneer U de prijzen verhoogt voor bestaande abonnees in regio’s die toestemming van de 
Eindgebruiker vereisen, wordt deze bestaande abonnees gevraagd de nieuwe prijs te bekijken en ermee 
akkoord te gaan, anders wordt de functie voor automatische verlenging uitgeschakeld.  
  
3.10 Voor zover U abonnementen met automatische verlenging promoot en te koop aanbiedt, binnen 
of buiten Uw Aangepaste applicatie, moet U dit doen in overeenstemming met alle wettelijke en 
regelgevende vereisten.  
  
3.11 Abonnementsdiensten die binnen Aangepaste applicaties worden aangeschaft, moeten gebruik 
maken van de functie voor in-app aankopen, die in rekening worden gebracht op de iTunes-account van 
de Eindgebruiker, en niet op de rekening van de Klant voor de distributie van Aangepaste apps.  
  
Naast het gebruik van de API voor in-app aankopen, kan een Aangepaste applicatie inhoud (tijdschriften, 
kranten, boeken, audio, muziek, video) lezen of afspelen die buiten de Aangepaste applicatie wordt 
aangeboden (zoals bijvoorbeeld via Uw website), op voorwaarde dat U binnen de Aangepaste applicatie 
geen links aanbiedt naar of marketing verricht voor externe aanbiedingen voor dergelijke inhoud. U bent 
verantwoordelijk voor authenticatietoegang tot inhoud die is verkregen buiten de Aangepaste applicatie.  
  
3.12 Als Uw Aangepaste applicatie 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 de account van een 
Eindgebruiker wanneer deze een abonnement met automatische verlenging aanschaft via de API voor in-app 
aankopen, op voorwaarde dat de desbetreffende gebruiker instemt met het verstrekken van gegevens aan U, 
en verder op voorwaarde dat U deze gegevens alleen gebruikt om Uw eigen producten te promoten en dit in 
strikte overeenstemming met Uw openbaar geposte Privacybeleid, waarvan een kopie direct moet kunnen 
worden bekeken en waarmee in Uw Aangepaste applicatie akkoord is gegaan. U kunt een gratis incentive 
aanbieden om het abonnement te verlengen als de gebruiker ermee instemt deze informatie te verzenden.  
  
4. Eigendom en licentieverlening voor Eindgebruikers  
  
4.1 De partijen erkennen en komen overeen dat Apple geen eigendomsbelang in of op enige van de 
Aangepaste applicaties of Informatie over de Gelicentieerde applicaties verwerft, en het eigendom van, 
het risico van verlies van, de verantwoordelijkheid voor en controle over de Aangepaste applicaties blijven 
te allen tijde bij U. Apple mag geen van de Aangepaste applicaties en geen enkel gedeelte van de Informatie 
over Gelicentieerde applicaties voor welk doel of op welke manier dan ook gebruiken, behalve zoals specifiek 
geautoriseerd in deze Planning 3.  
  
4.2 U mag voor elke Aangepaste applicatie Uw eigen EULA leveren aan Apple op het moment dat U de 
desbetreffende Aangepaste applicatie aan Apple levert, in overeenstemming met Sectie 2.1 van deze Planning 
3, echter op voorwaarde dat Uw EULA de minimale algemene voorwaarden bevat die zijn vermeld in Bijlage 
D van deze Planning 3 en niet strijdig is met deze algemene voorwaarden, en voldoet aan alle toepasselijke 
wetten in de Verenigde Staten. Apple biedt elke Eindgebruiker aan wie Apple toegang biedt tot een dergelijke 
Aangepaste applicatie de mogelijkheid Uw EULA (indien geleverd) door te nemen op het moment dat Apple 
de desbetreffende Aangepaste applicatie aan de desbetreffende Eindgebruiker levert, en Apple brengt elke 
Eindgebruiker ervan op de hoogte dat het gebruik van de desbetreffende Aangepaste applicatie onderworpen 
is aan de algemene voorwaarden van Uw EULA (indien geleverd). In het geval dat U niet Uw eigen EULA 
verstrekt voor enige Aangepaste applicatie aan Apple, erkent U en gaat U ermee akkoord dat het gebruik van 
de desbetreffende Aangepaste applicatie door elke Eindgebruiker onderworpen is aan de standaard EULA 
van Apple (die deel uitmaakt van de servicevoorwaarden van de App Store).  
  
4.3 U erkent hierbij dat de EULA voor elk van de Aangepaste applicaties uitsluitend tussen U en de 
Eindgebruiker is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, en dat Apple geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft onder enige EULA voor een schending van een of meer 
van de algemene voorwaarden van enige EULA.  
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5. Inhoudsbeperkingen en softwarebeoordeling  
  
5.1 U verklaart en garandeert dat: (a) U het recht hebt om deze Overeenkomst aan te gaan, elke van 
de Aangepaste applicaties te reproduceren en distribueren, en om Apple te autoriseren Eindgebruikers toe 
te staan elke van de Aangepaste applicaties te downloaden en gebruiken via de Distributiewebsite voor 
Aangepaste apps; (b) geen van de Aangepaste applicaties, of het toegestane gebruik van deze Aangepaste 
applicaties door Apple of Eindgebruikers, inbreuk maakt op of een schending vormt van enig octrooi, copyright, 
handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of contractuele rechten van enige andere 
persoon, firma, onderneming of andere entiteit en dat U de Aangepaste applicaties niet indient bij Apple 
namens een of meer derde partijen, tenzij U dit doet onder de verlening van een licentie van een of meer 
Klanten voor de distributie van Aangepaste apps; (c) elke van de Aangepaste applicaties is geautoriseerd 
voor distributie, verkoop en gebruik in, export naar en import in elk van de regio’s die door U zijn aangewezen 
onder Sectie 2.1 van deze Planning 3, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van die regio’s en alle 
toepasselijke export-/importbepalingen; (d) geen van de Aangepaste applicaties obscene, aanstootgevende of 
andere materialen bevat die verboden of beperkt zijn onder de wet- of regelgeving van enige van de regio’s die 
U hebt aangewezen onder Sectie 2.1 van deze Planning 3; (e) alle informatie die U hebt verstrekt met behulp 
van de App Store Connect-tool, inclusief alle informatie met betrekking tot de Aangepaste applicaties, correct 
is en dat u, als deze informatie niet meer correct is, deze onmiddellijk zult bijwerken zodat deze correct is met 
behulp van de App Store Connect-tool; en (f) in het geval dat er een geschil ontstaat over de inhoud van Uw 
Aangepaste applicaties of het gebruik van Uw intellectuele eigendom in verband met de Distributiewebsite 
voor Aangepaste apps, U ermee akkoord gaat dat Apple Uw contactgegevens deelt met de partij die dit geschil 
indient en U het appgeschilsproces van Apple volgt op een niet-exclusieve basis en zonder dat enige partij 
afstand doet van haar wettelijke rechten.  
  
5.2 U maakt gebruik van de softwarebeoordelingstool die op App Store Connect wordt vermeld om 
informatie te verstrekken over elke van de door U geleverde Aangepaste applicaties voor marketing en 
uitvoering door Apple via de Distributiewebsite voor Aangepaste apps onder deze Planning 3 om een 
beoordeling toe te kennen aan elke van deze Aangepaste applicaties. Voor het toekennen van een beoordeling 
aan elke van de Aangepaste applicaties doet U Uw best om juiste en volledige informatie te verstrekken over 
de inhoud van de desbetreffende Aangepaste 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 Aangepaste applicatie; en (ii) 
Uw verklaringen en garanties in Sectie 5.1 van dit document bij het beschikbaar stellen van de desbetreffende 
Aangepaste applicatie om te downloaden door Eindgebruikers in elk van de regio’s die U hieronder hebt 
aangewezen. Bovendien autoriseert U Apple om de beoordeling van enige van Uw Aangepaste applicaties 
te corrigeren indien aan de desbetreffende Aangepaste applicatie een onjuiste beoordeling is toegekend; 
en U gaat akkoord met elke dergelijke gecorrigeerde beoordeling.  
  
5.3 In het geval dat een regio die U hieronder hebt aangewezen de goedkeuring van, of beoordeling van, 
een Aangepaste applicatie door een regelgevende instantie van de overheid of branche vereist als voorwaarde 
voor de distributie, verkoop en/of het gebruik van de desbetreffende Aangepaste applicatie, erkent U en gaat 
U ermee akkoord dat Apple ervoor kan kiezen om de desbetreffende Aangepaste applicatie niet beschikbaar 
te stellen voor aankopen door Klanten voor de distributie van Aangepaste apps en/of downloaden door 
Eindgebruikers in de desbetreffende regio vanuit de Distributiewebsite voor Aangepaste apps.  
  
5.4 Aangepaste applicaties die zijn gericht op kinderen of die anderszins waarschijnlijk kinderen 
zullen aanspreken, en die kinderen onder druk zetten om aankopen te doen (inclusief, maar niet beperkt tot, 
uitdrukkingen als ‘nu kopen’ of ‘nu upgraden’) of anderen over te halen om aankopen voor hen te doen, mogen 
niet beschikbaar worden gesteld in enig Rayon dat dergelijke marketingpraktijken als illegaal beschouwt. 
U aanvaardt uitdrukkelijk en stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de naleving 
van de toepasselijke wetgeving door Uw Aangepaste applicaties overeenkomstig Sectie 5.1(c) van deze 
Planning 3, inclusief maar niet beperkt tot wetten inzake consumentenbescherming, marketing en gaming. 
Voor meer informatie over wettelijke vereisten van regio’s in de Europese Unie raadpleegt U 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm.  
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6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
  
6.1 Apple draagt geen verantwoordelijkheid voor de installatie en/of het gebruik van enige van de 
Aangepaste applicaties door enige Eindgebruiker. U bent als enige verantwoordelijk voor alle productgaranties, 
ondersteuning van Eindgebruikers en productondersteuning met betrekking tot elke van de Aangepaste applicaties.  
  
6.2 U bent als enige verantwoordelijk voor, en Apple draagt geen enkele verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid met betrekking tot enige claims, rechtszaken, aansprakelijkheden, verliezen, schade, 
kosten en uitgaven die voortvloeien uit of toe te schrijven zijn aan de Aangepaste applicaties en/of het gebruik 
van deze Aangepaste applicaties door enige Eindgebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) claims wegens 
schending van de garantie, hetzij gespecificeerd in de EULA, hetzij vastgesteld onder toepasselijk recht; (ii) 
claims op het gebied van productaansprakelijkheid; en (iii) claims dat enige van de Aangepaste applicaties 
en/of het bezit of gebruik van die Aangepaste applicaties door de Eindgebruiker inbreuk maakt op het 
auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij.  
  
6.3 In het geval dat Apple een kennisgeving of claim ontvangt van een Eindgebruiker dat: (i) de 
Eindgebruiker diens licentie voor enige van de Aangepaste applicaties wenst op te zeggen binnen negentig 
(90) dagen na de downloaddatum van desbetreffende Aangepaste applicatie door de desbetreffende 
Eindgebruiker of aan het einde van de abonnementsperiode met automatische verlenging die overeenkomstig 
sectie 3.8 wordt aangeboden, als deze periode minder dan negentig (90) dagen bedraagt; of (ii) een 
Aangepaste applicatie niet voldoet aan Uw specificaties of Uw productgarantie of aan de vereisten van enige 
toepasselijke wet, kan Apple het volledige bedrag van de prijs die de Klant voor de distributie van Aangepaste 
apps en/of Eindgebruiker, zoals van toepassing, heeft betaald voor de desbetreffende Aangepaste applicatie 
terugbetalen aan de Klant voor de distributie van Aangepaste apps en/of Eindgebruiker. In het geval dat Apple 
deze prijs terugbetaalt aan een Eindgebruiker, moet U Apple een bedrag terugbetalen of een krediet verlenen 
voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs voor de desbetreffende Aangepaste applicatie. In het geval dat Apple 
een kennisgeving of claim ontvangt van een betalingsprovider dat een Eindgebruiker een terugbetaling heeft 
ontvangen voor een Aangepaste applicatie, moet U Apple een bedrag terugbetalen of een krediet verlenen 
voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs van de desbetreffende Aangepaste applicatie.  
  
7. Beëindiging  
  
7.1 Deze Planning 3, en alle verplichtingen van Apple hieronder, wordt/worden beëindigd op het moment 
van het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst. Niettegenstaande een dergelijke beëindiging, heeft 
Apple recht op: (i) alle provisies op alle Inhoudscodes die kunnen worden ingewisseld tegen kopieën van de 
Aangepaste applicaties die aan Klanten voor de distributie van Aangepaste apps zijn verstrekt vóór de datum 
van beëindiging (inclusief de uitfaseringsperiode zoals uiteengezet in Sectie 1.4 van dit document); en (ii) 
terugbetaling door U van restituties die door Apple aan Klanten voor de distributie van Aangepaste apps en/of 
Eindgebruikers zijn betaald, hetzij vóór of na de datum van beëindiging, in overeenstemming met Sectie 6.3 
van deze Planning 3. Wanneer de Overeenkomst eindigt, mag Apple alle aan U verschuldigde betalingen 
inhouden gedurende een periode die Apple redelijk acht om eventuele terugbetalingen door enige Klant voor 
de distributie van Aangepaste apps en/of enige Eindgebruiker te berekenen en te compenseren. Als Apple op 
enig moment vaststelt of vermoedt dat U of een ontwikkelaar waarmee U gelieerd bent, betrokken bent/is bij, 
hebt/heeft aangemoedigd tot of samen met andere ontwikkelaars hebt/heeft deelgenomen aan, enige 
verdachte, misleidende, frauduleuze, ongepaste, onwettige of oneerlijke handeling of nalatigheid, kan 
Apple betalingen aan U of dergelijke andere ontwikkelaars inhouden.  
  
7.2 In het geval dat U niet langer het wettelijke recht hebt om de Aangepaste applicaties te distribueren, 
of om Apple te autoriseren om toegang te verlenen tot de desbetreffende Aangepaste applicaties door 
Eindgebruikers, moet U in overeenstemming met deze Planning 3, Apple hiervan onmiddellijk op de hoogte 
stellen en de desbetreffende Aangepaste applicaties van de Distributiewebsite voor Aangepaste apps 
verwijderen met gebruikmaking van de tools die worden aangeboden op de App Store Connect-tool; met dien 
verstande echter dat een dergelijke verwijdering door U krachtens deze Sectie 7.2 U niet ontheft van enige van 
Uw verplichtingen jegens Apple onder deze Planning 3, of enige aansprakelijkheid jegens Apple en/of enige 
Eindgebruiker met betrekking tot de desbetreffende Aangepaste applicaties.  
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7.3 Apple behoudt zich het recht voor om marketing, het aanbieden en het toestaan van aankopen van 
Aangepaste applicaties door Klanten voor de distributie van Aangepaste apps, en van het downloaden van 
Aangepaste applicaties door Eindgebruikers op elk gewenst moment, met of zonder reden, stop te zetten door 
U op de hoogte te stellen van de beëindiging. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van deze Sectie 
7.3, erkent U dat Apple de marketing en het toestaan van het downloaden door Eindgebruikers van sommige 
of alle Aangepaste applicaties kan stopzetten, indien Apple redelijkerwijs van mening is dat: (i) de 
desbetreffende Aangepaste applicaties niet geautoriseerd zijn voor export naar een of meer van de regio’s die 
zijn vermeld in Bijlage A, in overeenstemming met de Export Administration Regulations (Amerikaanse regeling 
exportwetgeving) of andere beperkingen; (ii) de desbetreffende Aangepaste applicaties en/of het bezit en/of 
gebruik van de desbetreffende Aangepaste applicaties door een Eindgebruiker, inbreuk maken op octrooien, 
auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde 
partij; (iii) de distributie, verkoop en/of het gebruik van de desbetreffende Aangepaste applicaties in strijd is 
met een toepasselijke wet in een regio die U hebt aangewezen onder Sectie 2.1 van deze Planning 3; 
(iv) U de voorwaarden van de Overeenkomst, deze Planning 3 of andere documentatie, inclusief maar niet 
beperkt tot de App Store Review-richtlijnen, hebt geschonden; (v) Uw Aangepaste applicaties Sectie 5.4 van 
deze Planning 3 schenden, inclusief maar niet beperkt tot na kennisgeving van een vermeende overtreding 
door een toezichthouder; of (vi) U of iemand die U of Uw bedrijf vertegenwoordigt, onderworpen bent/is aan 
sancties van een regio waarin Apple actief is. Een keuze van Apple om de marketing en het toestaan van het 
downloaden van enige Aangepaste applicaties te beëindigen, overeenkomstig deze Sectie 7.3, ontheft U niet 
van Uw verplichtingen onder deze Planning 3.  
  
7.4 U kunt op elk moment en om welke reden dan ook een of alle Aangepaste applicaties van de 
Distributiewebsite voor Aangepaste apps verwijderen met gebruikmaking van de tools die worden aangeboden 
op de App Store Connect-site, met dien verstande dat u, met betrekking tot Uw Eindgebruikers, hierbij Apple 
autoriseert en instrueert alle uitstaande inwisselingsverzoeken door Eindgebruikers voor Inhoudscodes uit 
te voeren en Secties 1.2(b), (c) en (d) van deze Planning 3, die van kracht blijven na de beëindiging van de 
Overeenkomst tenzij U anderszins aangeeft overeenkomstig de Secties 5.1 en 7.2 van deze Planning 3, 
uit te voeren.  
  
8. Juridische gevolgen  
  
De relatie tussen U en Apple die door deze Planning 3 tot stand is gebracht, kan voor U belangrijke juridische 
en/of fiscale gevolgen hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Uw verantwoordelijkheid is om Uw eigen 
juridische en fiscale adviseurs te raadplegen met betrekking tot Uw wettelijke en fiscale verplichtingen 
hieronder.  
  


