BEPERKTE GARANTIE ACCESSOIRE
Research In Motion UK Limited, garandeert U, de eindgebruiker (“U”), in eigen naam en in naam van Research
In Motion Limited en haar gelieerde groep van ondernemingen (collectief “RIM”), de leverancier van het
accessoire (het “Accessoire”) voor de BlackBerry Wireless Handheld, dat het accessoire in uitvoering en
materiaal vrij zal zijn van defecten voor een periode die korter is dan (a) twee (2) jaar na de datum waarop U het
Accessoire als oorspronkelijke eindgebruiker (“U”) heeft gekocht, en (b) de periode die eindigt wegens (1) Uw
schending of stopzetting van de Blackberry eindgebruikers/softwarelicentieovereenkomst (de
“Licentieovereenkomst”) tussen U en RIM, of (2) UW inbreuk tegen (i) deze Beperkte Garantie, (ii) de met de
BlackBerry Handheld geleverde Beperkte Garantie, (iii) een met een BlackBerry accessoire of externe batterijen
geleverde Beperkte Garantie, of (iv) de met het Accessoire en/of de BlackBerry Handheld geleverde
veiligheidsinformatie (de “Garantietermijn”). Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar. Het Accessoire zal
gedurende de Garantietermijn hersteld of naar keuze van RIM zonder arbeids- of materiaalkosten voor U
worden vervangen. Indien het Accessoire gedurende de Garantietermijn wordt hersteld of vervangen, verloopt
de Garantietermijn op de laatste van de volgende twee momenten: 91 dagen na de herstelling of vervanging of
twee jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum. Krachtens een overeenkomst tussen RIM en de wederverkoper
of distributeur bij wie U het Accessoire en/of de BlackBerry Solution heeft gekocht (de “RIM Solution Provider”)
wordt deze Beperkte Garantie gedurende de Garantietermijn ofwel door RIM ofwel door de RIM Solution
Provider nagekomen. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage of indien het
Accessoire of enig onderdeel daarvan is opengemaakt of gerepareerd door iemand die daar niet door RIM toe is
bevoegd, en ziet niet op herstelling of vervanging van enig Accessoire dat is beschadigd als gevolg van
verkeerd gebruik, vocht of vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte, een ongeval, misbruik,
onachtzaamheid, verkeerde toepassing of gebreken als gevolg van reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd
door anderen dan RIM. Fysieke schade aan de buitenzijde van het Accessoire valt niet onder de dekking van
deze Beperkte Garantie. Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op enige andere apparatuur dan het
Accessoire. Deze Beperkte Garantie is eveneens niet van toepassing indien het defect wordt veroorzaakt door
gebruik van het Accessoire in combinatie met accessoires, producten, diensten of hulp- of randapparatuur die
niet uitdrukkelijk door RIM zijn goedgekeurd of geleverd en in gevallen waarin RIM vaststelt dat het betreffende
defect niet aan het Accessoire kan worden toegeschreven. Voorts geldt dat indien een defect wordt veroorzaakt
doordat de gebruiker de veiligheidsinformatie niet in acht heeft genomen die wordt geleverd met het Accessoire
of met enig onderdeel van de BlackBerry Solution, waaronder begrepen de BlackBerry Handheld, de BlackBerry
accessoires, waaronder externe batterijen en SIM-kaarten, de BlackBerry desktopsoftware en de aanverwante
draadloze gegevensdienst en documentatie (de “BlackBerry Solution”), deze Beperkte Garantie nietig kan zijn,
en indien ze niet nietig is, mag ze niet gelden. Raadpleeg de documentatie die bij het Accessoire geleverd wordt
voor instructies over hoe u hulp kunt krijgen voor UW Accessoire.
HERSTELLING OF VERVANGING VAN HET ACCESSOIRE ZOALS HIERIN VERMELD IS HET EXCLUSIEVE
RECHTSMIDDEL DAT U WORDT GEBODEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE TREEDT IN DE PLAATS VAN
ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER STILZWIJGENDE
GARANTIES OF VOORWAARDE TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF KWALITEIT OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL EN/OF ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE OF
VOORWAARDE VAN NIET-INBREUK.
NOCH RIM NOCH ENIGE RIM SOLUTION PROVIDER IS IN ENIG GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U EN
U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN INDIRECTE, ECONOMISCHE, BIJZONDERE, COMMERCIËLE,
BIJKOMENDE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT
GEDERFDE WINST, DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN OF, VERLIES VAN GEGEVENS, SCHADE
VEROORZAAKT DOOR VERTRAGINGEN OF ONVERMOGEN OM VERWACHTE BESPARINGEN TE
REALISEREN) VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN HET
ACCESSOIRE, ZELFS INDIEN RIM OF EEN RIM SOLUTION PROVIDER ZICH BEWUST ZIJN VAN DE
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MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKING IS BEDOELD VAN TOEPASSING TE ZIJN
EN IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE IN EEN (RECHTS)VORDERING WEGENS
ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER ONZORGVULDIG HANDELEN OF NALATEN) OF UIT HOOFDE
VAN EEN OVEREENKOMST, GARANTIE OF ENIGE ANDERE WET OF VORM VAN RECHTSVORDERING
WORDT GEVORDERD, GESTELD OF INGESTELD. RIM’S AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF DERDEN
DIE VIA OF NAMENS U EEN VORDERING INSTELLEN BEDRAAGT IN GEEN GEVAL MEER DAN DE
AANKOOPSOM VAN HET DOOR U GEKOCHTE ACCESSOIRE OF DE KOSTEN VAN HERSTELLING OF
VERVANGING VAN HET ACCESSOIRE INDIEN DEZE MEER BEDRAGEN. TER VOORKOMING VAN
TWIJFEL WORDT BENADRUKT DAT GEEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VERKLARING EEN
UITSLUITING OF BEPERKING VORMT VAN RIM’S AANSPRAKELIJKHEID OF DIE VAN EEN RIM
SOLUTION PROVIDER VOOR DOOD OF LICHAMELIJKE SCHADE VOOR ZOVER DEZE VOORTVLOEIT
UIT SCHULD AAN DE ZIJDE VAN RIM HAAR WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS OF DEZE RIM
SOLUTION PROVIDER .
Deze beperkte garantie biedt U bepaalde juridische rechten en U kunt ook van land tot land verschillende
rechten hebben. Sommige kunnen de uitsluiting of beperking van incidentiële en consequentiële schade niet
toestaan, kunnen geen beperkingen toestaan met betrekking tot hoelang een stilzwijgende garantie of
voorwaarde duurt of voorzieningen toestaan die toelaten dat de garantie nietig is. Sommige van bovenstaande
beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op U van toepassing.
Afstand door RIM van elke tekortkoming zal niet beschouwd als permanente afstand van deze tekortkoming of
afstand van een andere tekortkoming.
Op deze Beperkte Garantie en de uitleg daarvan is het recht van Engeland van toepassing met uitzondering van
enig wetgevend lichaam dat van toepassing is op wetsconflicten. Partijen komen hierbij overeen dat het Weens
Koopverdrag geheel is uitgesloten van toepassing op deze Beperkte Garantie. Meningsverschillen en geschillen
die voortvloeien uit of verband houden met deze Beperkte Garantie, of de breuk, stopzetting of ongeldigheid
ervan worden finaal beslecht door arbitrage. De beslissing van de arbiter is finaal en bindend voor de partijen
(behalve in geval van een kennelijke fout). Het vonnis van de arbiter wordt schriftelijk gewezen en onderbouwd.
In het arbitraal vonnis wordt een voorziening getroffen voor de door Partijen verschuldigde arbitragekosten in
een naar het oordeel van de arbiter gepaste verhouding. Tenzij zulks in Uw rechtsgebied wettelijk niet is
toegestaan, wordt de arbitrage: (i) in Londen gehouden; (ii) naar Engels recht geregeld; (iii) in de Engelse taal
gevoerd; (iv) conform het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel (“Reglement”)
beslecht; en (v) gehoord door één conform voornoemd Reglement benoemde arbiter waarmee Partijen binnen
30 dagen na voornoemde benoeming wederzijds instemmen, bij gebreke van welke instemming de arbiter op
verzoek van een der partijen wordt voorgedragen door de President van de British Computer Society die ten
tijde van het arbitrageverzoek in functie is (of diens opvolger). Het is niet toegestaan geschillen tussen partijen
of geschillen waarbij andere personen dan U zijn betrokken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
RIM te voegen.
Indien een bepaling van deze Beperkte Garantie ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, heeft die ongeldigheid
of onuitvoerbaarheid niet tot gevolg dat de gehele Beperkte Garantie ongeldig of onuitvoerbaar is, maar wordt
de Beperkte Garantie uitgelegd als zou de specifieke ongeldige of onuitvoerbare bepaling of bepalingen niet
daarin zijn vervat (tenzij daaruit een gebrek aan tegenprestatie zou voortvloeien) en worden de rechten en
verplichtingen van elk der partijen dienovereenkomstig uitgelegd en ten uitvoer gelegd.
Als een vertaling van deze overeenkomst in een andere taal dan het Engels bij wet vereist wordt, prevaleert de
Engelse versie voor zover sprake is van een tegenstrijdigheid of betekenisverschil tussen de Engelse versie en
enige vertaling daarvan.
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In geval van strijdigheid tussen deze Beperkte Garantie en enige in de verpakking van het Accessoire
opgenomen garantie zijn de bepalingen van deze Beperkte Garantie van toepassing wat betreft de betreffende
strijdigheid.
WAARSCHUWING: Dit Accessoire is UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in combinatie met de aangewezen
BlackBerry Handheld. Raadpleeg Uw “Installation and Getting Started Guide” of “Getting Started Guide”, waar
van toepassing, om vast te stellen of dit Accessoire compatibel is met Uw BlackBerry Handheld. Bij elk ander
gebruik is deze Beperkte Garantie nietig en is RIM op geen enkele wijze aansprakelijk jegens U of derden voor
enige door U of derden geleden schade als gevolg van gebruik van dit Accessoire in combinatie met enig ander
apparaat of accessoire dan het aangewezen BlackBerry Handheld.
© 2005 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. De BlackBerry en RIM families van verwante
merken, afbeeldingen en symbolen zijn de exclusieve eigendom van Research In Motion Limited. RIM,
Research In Motion, ‘Always On, Always Connected’, het bewegende envelopsymbool (“envelope in motion”) en
het BlackBerry beeldmerk zijn gedeponeerd bij de U.S. Patent and Trademark Office en kunnen in andere
landen zijn aangevraagd of ingeschreven. Alle andere merken, productnamen, bedrijfsnamen, handelsmerken
en dienstmerken zijn de eigendom van de respectieve houders daarvan. De handheld en/of aanverwante
software is beschermd onder auteursrecht, internationale verdragen en verschillende octrooien, waaronder een
of meerdere van de volgende Amerikaanse octrooien: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318;
D,445,428; D,433,460; D,416,256. Andere octrooien zijn in verschillende landen wereldwijd ingeschreven of
aangevraagd. Surf naar www.rim.net/patents.shtml voor een actuele lijst van toepasselijke octrooien.
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