AVATAR BUILDER-SOFTWARE
AANVULLENDE VOORWAARDEN

Research In Motion Limited of een van haar dochterondernemingen ("RIM") is verheugd om
individueel te maken voor u beschikbaar, of als u gemachtigd zijn om de client software (zoals
hieronder gedefinieerd) te verwerven ten behoeve van uw bedrijf of andere entiteit, dan is de
entiteit ten gunste van wie u handelt (in beide gevallen, "U"), zonder kosten Avatar Builder
software (de "Client Software").
De Client Software is BlackBerry Handheld Software zoals deze term is gedefinieerd in de
huidige versie van RIM's BlackBerry Solution License Agreement (voorheen bekend als de
BlackBerry Software License Agreement) ("BBSLA") voor uw rechtsgebied en is aan U in
licentie door RIM onder de BBSLA , zoals aangevuld door de aanvullende voorwaarden
hieronder uiteengezet ("Aanvullende voorwaarden"). Als u al ingestemd met de voorwaarden en
bepalingen van de BBSLA in relatie tot uw gebruik van uw BlackBerry Solution (zoals
gedefinieerd in de BBSLA), daarna op de knop "IK GA AKKOORD" WAAR hieronder, erkent u
dat diezelfde VOORWAARDEN , samen met de aanvullende VOORWAARDEN,
AUTOMATISCH toepassing op uw gebruik van de Client Software. ALS JE NIET al toegezegd
de BBSLA, door te klikken "AKKOORD" indien aanwezig HIERONDER JE AKKOORD MET
DE BBSLA en de aanvullende voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Client
SOFTWARE EN, zorgen voor consistente BEPALINGEN GELDEN VOOR ALLE DE
SOFTWARE dat deel van je BLACKBERRY oplossing vormt, bent u ook af te spreken dat, ALS
VAN DE DATUM VAN UW KLIKKEN "AKKOORD" WAAR hieronder, DE BBSLA geldt
voor alle andere aspecten van uw BlackBerry Oplossing en VERVANGT en vervangt de eerder
bestaande BLACKBERRY SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMSTEN, VOOR ZOVER
DEZE OVEREENKOMSTEN anders van toepassing.
ALS JE NIET OVER DE HUIDIGE BBSLA GEMAKKELIJK voorhanden zijn, kan gevonden
worden op WWW.BLACKBERRY.COM / wettelijk dan wel door contacteren van RIM op
LEGALINFO@RIM.COM.
AANVULLENDE VOORWAARDEN
U erkent verder en gaat ermee akkoord als volgt:
De Client Software stelt u in staat een elektronisch karakter of afbeelding die u kunt gebruiken
om u te vertegenwoordigen in een on-line omgeving ("Avatar"). RIM verleent u hierbij een nietexclusieve, herroepbare licentie te gebruiken, kopiëren, publiceren, en Avatars om u te
vertegenwoordigen in elektronisch formaat en alleen voor niet-commerciële doeleinden weer te
geven. Als Avatars kan inhouden dat RIM handelsmerken en logo's, U gaat ermee akkoord dat u
niet zal publiceren of weergeven Avatars op een manier die suggereert dat RIM onderschrijft,
sponsors, of op andere wijze is aangesloten bij een niet-RIM product of dienst, of op een wijze
die is kleinerende , lasterlijke of lasterlijke aan RIM. RIM handelsmerken en logo's zijn eigendom
van RIM of een van haar gelieerde ondernemingen, en niets in de BBLSA of deze aanvullende
voorwaarden verleent u enig recht of licentie met betrekking tot deze handelsmerken of logo's.
Ik ga akkoord

Avatar Builder Additional Terms 061711 cl_NL

Ik ga niet akkoord

