
DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (“EULA”) is tussen BlackBerry Limited 

(“BlackBerry”) en u (hetzij namens u of namens een bedrijf of een andere entiteit, als bevoegde 

vertegenwoordiger). 

De EULA is van toepassing op uw rechten om gebruik te maken van de bestuurssysteemsoftware van 

Android die de eigendom van BlackBerry en/of de dochterondernemingen van BlackBerry is, of waar 

BlackBerry of dochterondernemingen van BlackBerry zichzelf identificeren als licentiegever van dergelijke 

software, en op enige updates, en/of aanvullingen daaraan, waarbij dergelijke software wordt meegeleverd 

met het apparaat, op het moment van de verkoop of die anderszins beschikbaar zijn voor download 

(bijvoorbeeld van de Google Play store) en installatie op een apparaat als applicatie (“Software”), en op 

enige aanverwante diensten, tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn op dergelijke Software of 

diensten. 

Voor de duidelijkheid wijzen wij erop dat de BlackBerry Solution Licentieovereenkomst en/of andere 

voorwaarden, en niet deze EULA, van toepassing zijn op bedrijfssoftware en/of bedrijfsdienstaanbiedingen 

van BlackBerry en dochterondernemingen van BlackBerry, waaronder (zonder beperking):  BlackBerry 

Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, alle andere bedrijfssoftware en 

bedrijfsdiensten voor apparaten die een Android besturingssysteem gebruiken en alle bedrijfssoftware en 

bedrijfsdiensten die van tijd tot tijd op www.blackberry.com/enterprise vermeld worden. 

DOOR DEZE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN EN/OF 

GEBRUIKEN, AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. U ZULT HET RECHT 

HEBBEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN INDIEN U 

VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. 

1. MEERDERJARIGHEID. U dient minstens dertien (13) jaar, en in ieder geval meerderjarig of 

een geëmancipeerde minderjarige te zijn, of de toestemming van een ouder of voogd te hebben en 

volledig in staat en deskundig te zijn om deze EULA aan te gaan. 

2. REIKWIJDTE VAN LICENTIE. Behoudens de algemene voorwaarden van deze EULA, en alle 

andere voorwaarden die betrekking hebben op dergelijke Software of diensten, verleent BlackBerry 

u een persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software te 

downloaden, installeren en gebruiken en alle aanverwante diensten te gebruiken, voor uw eigen 

interne of persoonlijke gebruik. De Software wordt onder deze EULA in licentie gegeven en niet 

verkocht. 

3. SOFTWARE VAN DERDEN. Om de Software of diensten (of delen hiervan) te verkrijgen, 

daartoe toegang te verkrijgen of te gebruiken, moet u mogelijk software of diensten van derden 

verkrijgen, daartoe toegang verkrijgen en/of gebruiken. U moet ervoor zorgen dat u bevoegd bent 

om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van dergelijke software van derden deze aan te 

schaffen en dat u voldoet aan alle gebruiksregels met betrekking tot de digitale etalage van de derde, 

waar u dergelijke software of diensten van de derde kunt verkrijgen. De Software kan tevens 

programma's van derden bevatten, die BlackBerry en niet de derde aan u in licentie geeft op grond 

van deze EULA. Eventuele kennisgevingen voor de software of programma's van derden zijn 

opgenomen ter informatie. 

4. KOSTEN EN ABONNEMENTEN. Kosten kunnen van toepassing zijn op de Software en/of 

diensten (of delen daarvan) en uw licentie om de Software en diensten te downloaden, installeren 

en gebruiken is onder voorbehoud van de betaling van de toepasselijke licentiekosten. Indien u de 

Software of diensten (of een deel daarvan) verkrijgt op abonnementsbasis of als onderdeel van een 

gratis proefperiode, dan is bovenstaande licentie uitsluitend op u van toepassing voor de periode 

waarvoor u de vereiste abonnementsgelden hebt betaald of zolang de proefperiode duurt. 

5. RECLAME. Software kan advertenties van derden omvatten, tenzij u zich geabonneerd hebt op 

Software of diensten die specifiek advertenties van derden uitsluit. 



6. GEBRUIKSBEPERKINGEN. Behalve indien toegestaan door Hoofdstuk 2 (Reikwijdte van 

Licentie), mag u niet: (i) de Software downloaden, installeren of gebruiken of de diensten gebruiken; 

(ii) de Software of dienst, volledig of gedeeltelijk, kopiëren, aanpassen, overdragen, wijzigen, 

veranderen of afgeleide werken ervan creëren; (iii) de Software of diensten aan een derde verhuren, 

leasen, in sublicentie geven, verkopen of anderszins overdragen; (iv) technische beperkingen in 

Software of diensten, waaronder piraterijbestrijdingsmaatregelen, omzeilen; of (v) Software of 

diensten reverse-engineeren, decompileren, demonteren, debuggen, hooken of spoofen of illegaal 

kopiëren, behalve voor zover dat, ondanks de toepasselijke beperking, het niet toegestaan is voor 

BlackBerry om dergelijke activiteiten te verbieden op grond van toepasselijke wetgeving. 

7. UPDATES. BlackBerry kan de beschikbaarheid van Software of diensten te allen tijde of zonder 

kennisgeving wijzigen of annuleren. U mag de Software of diensten niet gebruiken op een manier 

die schade kan toebrengen aan de Software of diensten of de gebruikers ervan, of deze kan aantasten. 

U mag de Software of diensten niet gebruiken om onbevoegde toegang te verkrijgen tot diensten, 

gegevens, accounts of netwerken, op welke manier dan ook. 

8. ONDERSTEUNING. Gratis webformulierenondersteuning zal door BlackBerry worden 

aangeboden aan klanten van abonnementssoftware en diensten gedurende de loop van het 

abonnement. 

9. OPZEGGING. U bent vrij om het gebruik van de Software en diensten te staken en uw 

abonnement te allen tijde op te zeggen. U bent niet verplicht om BlackBerry hiervan in kennis te 

stellen. Uw licentie op grond van deze EULA zal automatisch beëindigen: (a) aan het eind van de 

proefperiode, die niet verlengd of vervangen wordt met een alternatief aanbod door ons, (b) 

wanneer u de toepasselijke kosten niet meer betaalt of deze EULA schendt, (c) wanneer BlackBerry 

de Software of dienst niet meer aanbiedt, of (d) wanneer u door ons in kennis wordt gesteld van 

dergelijke beëindiging. Na beëindiging zullen alle rechten die aan u werden verleend op grond van 

deze licentie komen te vervallen en moet u de Software verwijderen of wissen van alle producten 

die in uw bezit en beheer zijn en het gebruik van de Software en alle diensten onmiddellijk staken. 

10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze EULA en de voorwaarden voor aanvullingen, updates 

en diensten die u gebruikt, vormen de volledige overeenkomst voor de Software en diensten. 

11. TOEPASSELIJK RECHT. Deze EULA wordt geregeld door en geïnterpreteerd volgens de 

wetgeving van de provincie Ontario, Canada, met uitzondering van elk wetgevend orgaan dat 

wetsconflicten regelt. De rechtbanken van Toronto, Ontario, Canada hebben een niet-exclusieve 

rechtsbevoegdheid. Indien de wetgeving van de provincie Ontario, Canada niet worden erkend door 

de rechtbanken van uw land, dan zal deze EULA worden geregeld door en opgevat volgens uw 

lokale wetgeving. 

12. JURIDISCH EFFECT. Deze EULA beschrijft bepaalde wettelijke rechten. U kunt andere rechten 

hebben op grond van de wetgeving van uw land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de 

partij van wie u de software van de derde hebt verkregen. Deze EULA verandert uw rechten op 

grond van de wetgeving van uw land niet, indien de wetgeving van uw land dit niet toestaat. 

13. AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DIENSTEN WORDEN OP 

“HUIDIGE STAAT”-BASIS IN LICENTIE GEGEVEN EN UITSLUITEND VOOR 

TOEGANG EN GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING MET DE DOCUMENTATIE 

VERSTREKT DOOR BLACKBERRY. U DRAAGT HET GEBRUIKSRISICO. 

BLACKBERRY GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN, GARANTIES OF 

VOORWAARDEN. U KUNT AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OF 

WETTELIJKE GARANTIES HEBBEN OP GROND VAN UW LOKALE WETGEVING 

DIE DEZE EULA NIET KAN WIJZIGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND 

VAN UW LOKALE WETGEVING, SLUIT BLACKBERRY DE IMPLICIETE 

WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 

DOEL EN NIET-SCHENDING UIT. 



14. AUSTRALIË. U HEBT WETTELIJKE GARANTIES OP GROND VAN HET 

AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT EN NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS 

BEDOELD OM DERGELIJKE RECHTEN TE BEÏNVLOEDEN. U KUNT CONTACT 

OPNEMEN MET EEN BLACKBERRY VERTEGENWOORDIGER OP 1 800 039 536. 

15. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN. U KUNT VAN BLACKBERRY UITSLUITEND 

DIRECTE SCHADEVERGOEDINGEN VORDEREN TOT MAXIMAAL HET BEDRAG 

DAT U HEBT BETAALD AAN BLACKBERRY VOOR DE SOFTWARE OF DIENSTEN, 

VOOR DE DRIE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE 

AANLEIDING GAF TOT UW VORDERING. U KUNT GEEN ANDERE 

SCHADEVERGOEDINGEN VORDEREN, WAARONDER VOOR GEVOLGSCHADE, 

GEDERFDE WINSTEN, BIJZONDERE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. 

16. TOEPASSING VAN BEPERKINGEN. Deze beperking is van toepassing op: (A) alles wat 

gerelateerd is aan de Software en de diensten; en (B) zelfs indien BlackBerry wist of had moeten 

weten over de mogelijkheid van de schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is niet van 

toepassing op: (I) op uw, voor zover uw land het niet toestaat dat BlackBerry haar aansprakelijkheid 

uitsluit of beperkt, in welk geval de aansprakelijkheid van BlackBerry wordt beperkt en uitgesloten 

voor zover toegestaan door de wetgeving van uw land; en (II) met betrekking tot alle inhoud van 

derden (inclusief codes), internetsites van derden, software en gegevens van derden, in welk geval 

de aansprakelijkheid van BlackBerry volledig wordt uitgesloten. 

17. PRIVACYBELEID EN INSTEMMING OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE 

VERWERKEN. BlackBerry streeft ernaar de privacy en beveiliging van uw persoonlijke 

informatie te handhaven. Uw gebruik van BlackBerry Software en diensten kan leiden tot de 

verwerking van uw persoonlijke informatie. Het verwerken van uw persoonlijke informatie bevat 

de verzameling, het gebruik, de verwerking, overdracht of openbaarmaking van uw persoonlijke 

informatie. Persoonlijke informatie die verwerkt wordt door BlackBerry, de dochterondernemingen 

van BlackBerry en haar serviceproviders zal worden behandeld in overeenstemming met het 

Privacybeleid van BlackBerry (die door middel van verwijzing is opgenomen in deze EULA en te 

zien is op www.blackberry.com/legal). 


