
BLACKBERRY CLIENT-GEBRUIKERSOVEREENKOMST (“EULA”) 

Deze clientsoftware (“Client”) wordt verstrekt door BlackBerry Limited, haar dochter- of 
gelieerde onderneming (“BlackBerry”), en wordt uitsluitend verstrekt voor gebruik in 
combinatie met de bijbehorende BlackBerry-serversoftware en -cloudservice (gezamenlijk de 
“Service”), die samen met de Client hierin wordt aangeduid als de “Oplossing”. 

Om de Client te installeren, activeren of te gebruiken moet u ofwel: (a) (i) met BlackBerry een 
gebruikersovereenkomst voor de Oplossing (de “Overeenkomst”) hebben afgesloten namens 
uzelf; en (ii) een clienttoegangslicentie hebben verkregen voor de installatie, activering en het 
gebruik van de Client op uw apparaat; of (b) gemachtigd zijn om de Client te installeren, 
activeren en te gebruiken namens uw werkgever of een andere rechtspersoon (“Gelicentieerde 
entiteit”) die: (i) de Overeenkomst is aangegaan; (ii) u op de hoogte heeft gesteld van de 
voorwaarden voor uw gebruik van de Client onder de Overeenkomst; (iii) ermee heeft ingestemd 
verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van de Client; en (iv) een clienttoegangslicentie heeft 
verkregen voor het installeren, activeren en gebruiken van de Client op uw apparaat.  

Indien u de Client van Apple's App Store verkregen heeft, moet u namens de Gelicentieerde 
entiteit, namens wie u gemachtigd bent om de Client te installeren, activeren en te gebruiken, 
bevestigen en ermee akkoord gaan dat, of indien u niet daartoe gemachtigd bent, namens uzelf 
bevestigen en ermee akkoord gaan dat: (i) Apple geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de 
Client, waaronder en zonder beperking z’n prestaties, onderhoud en ondersteuning, of voor 
eventuele claims door derden dat de Client inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten 
van een derde partij. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft Apple geen 
enkele garantieverplichting met betrekking tot de Client; en (ii) Apple en z’n 
dochterondernemingen zijn derde begunstigden van deze EULA en hebben het recht (en worden 
geacht het recht te hebben aanvaard) om deze EULA als derde begunstigde af te dwingen. 

DOOR TE KLIKKEN OP “IK GA AKKOORD” WAAR AANGEGEVEN, OF DOOR DE 
CLIENT TE INSTALLEREN, TE ACTIVEREN OF TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U 
DEZE EULA HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT GEBONDEN 
TE ZIJN EN ZICH TE HOUDEN AAN DEZE EULA EN VERKLAART U AAN 
BLACKBERRY DAT AAN DE VOORWAARDEN IN (a) OF (b) HIERBOVEN IS 
VOLDAAN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE EULA OF ALS U NIET 
VOLDOET AAN EEN VAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN, MAG U DE 
CLIENT NIET INSTALLEREN, ACTIVEREN OF GEBRUIKEN. 

 


