
BBM MUSIC-ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY ID-OVEREENKOMST 
(“ADDENDUM”) 

 
BBM Music is een maandelijks service voor muziekabonnementen dat U in staat stelt om, conform de 
Gebruiksregels voor BBM Music, toegang te krijgen tot zowel de muziek die U selecteert, als de muziek die 
geselecteerd is door Uw BBM Music-vrienden die een abonnement hebben. Voor een gedetailleerde omschrijving 
van BBM Music en de Gebruiksregels voor BBM Music, verwijzen wij U naar het Helpmenu van de BBM 
Music-software (“Gebruiksregels voor BBM Music”). 
 
Research In Motion E-Commerce Inc., Research In Motion E-Commerce Corporation, of Research In Motion E-
Commerce S.à.r.l., afhankelijk van welke entiteit BBM Music in uw jurisdictie beschikbaar stelt (zoals 
beschreven op www.blackberry.com/bbmmusic/eula (in alle gevallen “RIM-E”), heeft het genoegen aan U 
persoonlijk (“U”) de BBM Music-software (de “BBM Music-software”) beschikbaar te stellen die toegang geeft 
tot de abonnement-gebaseerde BBM Music-muziekservice (de “BBM Music Service”, en tezamen met de BBM 
Music-software, “BBM Music”). 
 
1. BlackBerry ID-overeenkomst. OM DEEL TE KUNNEN NEMEN AAN BBM MUSIC MOET U EEN 
GELDIGE BLACKBERRY-ID HEBBEN EN EEN IN GOEDE STAAT VERKERENDE BLACKBERRY ID-
OVEREENKOMST. De huidige versie van de BlackBerry ID-overeenkomst is de overeenkomst aan de hand 
waarvan RIM BlackBerry ID toegankelijke diensten beschikbaar stelt aan houders van BlackBerry ID en is, zoals 
gewijzigd door dit Addendum, van toepassing op BBM Music (gezamenlijk vormen de BlackBerry ID-
overeenkomst en dit Addendum de “BBM Music Overeenkomst”). Indien U geen BlackBerry ID-
overeenkomst met RIM-E heeft afgesloten, maar met een dochteronderneming van RIM-E, dan stemt U ermee in 
dat voor de doeleinden van de BBM Music-overeenkomst de algemene voorwaarden van die overeenkomst 
onderdeel uitmaken van deze BBM Music-overeenkomst, echter uitsluitend tussen U en RIM-E. In het geval van 
een conflict tussen de BlackBerry ID-overeenkomst en dit Addendum, zal dit Addendum prevaleren, maar 
uitsluitend voor de omvang van het conflict. 
 
Gevolgen van het op “Ik ga akkoord” klikken. Door hieronder op “Ik ga akkoord” te klikken, erkent U dat U 
de BBM Music-overeenkomst gelezen en begrepen hebt en dat U ermee instemt eraan gebonden te zijn en om U 
eraan te houden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BBM MUSIC-OVEREENKOMST, KUNT 
U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE LEDENDIENSTEN DIE VIA 
BBM MUSIC BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN. ALS U VRAGEN OF TWIJFELS HEEFT OVER 
DEZE BBM MUSIC-OVEREENKOMST, NEEM DAN CONTACT OP MET RIM VIA legalinfo@rim.com. 
 
Uitsluitend onder dit Addendum voor BBM Music: (i) de BBM Music-software bestaat uit ‘BlackBerry Handheld 
Software’; (ii) de BBM Music en het BlackBerry-apparaat zijn inbegrepen in ‘Uw BlackBerry Solution’; (iii) de 
BBM Music Service bestaat uit ‘Services’; en (iv) alle muziek en artwork die verstrekt wordt als onderdeel van 
BBM Music worden beschouwd als ‘Inhoud van derden’. 
 
2. Vereisten voor BBM Music. Om toegang te krijgen tot BBM Music, moet U in het bezit zijn van (i) een 
BlackBerry-apparaat met OS versie 5.0 of hoger, (ii) BlackBerry Messenger (BBM) klantenversie 6.0 of hogere 
software geïnstalleerd op Uw BlackBerry-apparaat, en (iii) een kopie van BlackBerry App World (BBAW) versie 
3.0 of hoger op Uw BlackBerry-apparaat. 
 
3. Beschikbaarheid van de BBM Music Service. BBM Music is niet in alle jurisdicties beschikbaar en de muziek 
en andere Inhoud van Derden die voor U beschikbaar is, kan variëren afhankelijk van het land waar u woonachtig 
bent, omdat RIM-E’s leveringsbevoegdheid voor bepaalde items van de Inhoud van Derden beperkt kan zijn tot 
specifieke jurisdicties en omdat bepaalde Inhouditems niet in alle jurisdicties zijn toegestaan. 
 



4. Betalingen. Voor het verkrijgen van een Premium Account (zoals gedefinieerd in de Gebruiksregels voor BBM 
Music) voor de BBM Music Service, moet U abonnementsgeld betalen aan RIM-E, een dochteronderneming van 
RIM-E of aan een derde partij (in alle gevallen de “Handelaar”). De algemene voorwaarden voor een dergelijke 
aankoop (inclusief bijvoorbeeld de voorwaarden betreffende betalingsmethodes, toepasselijke terugbetalingen en 
annuleringsbeleid, het innen en afdragen van belastingen, enz.) zullen onderworpen zijn aan een afzonderlijke 
wettelijke overeenkomst tussen U en de Handelaar. Elke derde partij die handelt in de hoedanigheid van 
Handelaar en/of officiële verkoper voor verkoop is uitgesloten van elke aansprakelijkheid met betrekking tot 
BBM Music en en is een beoogde begunstigde van een derde partij uitsluitend voor het doel van deze bepaling. 
 
5. Proefabonnementen. RIM-E kan U voor een gratis tijdsgebonden proefperiode toegang verlenen tot een 
Premium Account voor de BBM Music Service. Tijdens of aan het einde van deze proefperiode (afhankelijk van 
de duur van de aan u verleende gratis tijdsgebonden proefperiode), moet U Uw betalingsinformatie verstrekken 
zodat de proefperiode kan worden voortgezet, en afhankelijk van het annuleringsbeleid van BBM Music, zal Uw 
proefperiode aan het einde van de proefperiode worden omgezet in een automatische verlenging van de 
maandelijks vooruitbetaalde doorlopende abonnementservice. 
 
6. Muziekservices van Derden. In bepaalde jurisdicties kan BBM Music functies verstrekken die U de 
mogelijkheid bieden om op een link te klikken of op een andere manier muziek te selecteren die U wilt 
aanschaffen. Als U deze optie kiest, verlaat U de BBM Music Service en wordt u doorgeleid naar een service van 
een derden partij waar U een dergelijke aankoop kunt doen (“Muziekservice van Derden”). Elke aankoop die U 
bij een Muziekservice van Derden maakt, is uitsluitend tussen U en de exploitant van een dergelijke service en 
vormt een “Service van Derden” onder de BBM Music-overeenkomst. 
 
7. Expliciete inhoud. Bepaalde muziek of andere Inhoud van Derden, die beschikbaar is via BBM Music kan 
expliciet taalgebruik of onderwerpen bevatten die als beledigend, onfatsoenlijk of ongepast beschouwd kunnen 
worden. Controleer uw standaardinstellingen voor expliciete inhoud onder het optiemenu van de BBM Music-
software om er zeker van te zijn dat deze instellingen naar uw wens zijn ingesteld. 
 
8. Leeftijdsbeperkingen en toezicht op kinderen. Als U Uw kind toestaat om op Uw BlackBerry-apparaat naar 
muziek te luisteren dan is het Uw verantwoordelijkheid om te bepalen of het al dan niet gepast is dat Uw kind 
bepaalde muziek beluistert (inclusief het bepalen of een dergelijke toegang beperkt moet worden door uitsluiting 
van muziek die als “expliciet” wordt beschouwd) en U bent volledig verantwoordelijk voor de toegang van Uw 
kind tot BBM Music, inclusief alle financiële kosten of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit dergelijk 
gebruik of toegang. Bovendien is BBM Music niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien (13) jaar, en 
verzamelt RIM met betrekking tot BBM Music of de BBM Music-software niet bewust persoonlijke 
identificeerbare informatie van personen jonger dan dertien (13) jaar. 
 
9. Regels betreffende Service en Inhoud. U mag de Inhoud van Derden die via BBM Music aan U verstrekt wordt 
uitsluitend gebruiken voor Uw persoonlijke gebruik (d.w.z. niet voor enig commercieel voordeel of doeleinde) in 
samenhang met BBM Music en uitsluitend conform de BBM Music-overeenkomst en de Gebruiksregels voor 
BBM Music. De muziek en andere Inhoud van Derden, die via BBM Music worden verstrekt, zijn beschermd 
onder de intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze 
BBM Music-overeenkomst zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten staan 
strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijk straffen en niets in deze BBM Music-overeenkomst zal nadelige 
gevolgen hebben voor het recht en beroep op rechtsmiddelen zowel wettelijk als in vermogen, waarop RIM-E of 
haar leveranciers (inclusief en zonder beperkingen, leveranciers van inhoud) zich kunnen beroepen met 
betrekking tot de bescherming van hun respectievelijke intellectuele eigendomsrechten of andere 
eigendomsrechten op, inclusief en zonder beperkingen, een gerechtelijk bevel. Daarnaast: 
(i) stemt U ermee in dat, behalve in geval van strijdigheid met deze Aanvullende Voorwaarden of de 

Gebruiksregels voor BBM Music, de bepalingen van de BBSLA die Software beschermt, inclusief en 



zonder beperkingen, de bepalingen die het gebruik, reproductie, wijziging of verspreiding van Software 
op zich of als onderdeel van Uw BlackBerry Solution beperken, van toepassing zijn op de Inhoud van 
Derden die aan U via BBM Music beschikbaar worden gesteld, alsof de Inhoud van Derden Software is. 

(ii) mag U een account aanmaken voor Uw kind op voorwaarde dat Uw kind ouder is dan dertien (13) jaar en 
dat dit kind de enige Bevoegde Gebruiker van deze account is. Ter verduidelijking, U mag dat account 
niet gebruiken en er zijn geen andere Bevoegde Gebruikers voor BBM Music. 

(iii) mag U geen Inhoud van Derden die via BBM Music beschikbaar gesteld wordt, gebruiken als een 
muzikale “beltoon” voor mobiele telefoongesprekken. 

(iv) stemt U ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle (internet)kosten die ontstaan door het downloaden 
of gebruiken van de BBM Music-software of BBM Music Service. 

(v) mag U alleen kopieën maken van Inhoud van Derden voor zover toegestaan volgens de Gebruiksregels 
voor BBM Music en deze Aanvullende Voorwaarden, of, in geval van DRM-vrije Inhoud van Derden, 
dergelijke kopieën redelijkerwijs nodig zijn voor Uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, en U 
stemt ermee in dat elke andere vorm van kopiëren uitdrukkelijk verboden is. 

(vi) mag U de Inhoud van Derden die via BBM Music beschikbaar wordt gesteld zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende niet nogmaals verspreiden, reproduceren, 
overdragen, communiceren, verkopen, gebruiken, uitzenden, in het openbaar uitvoeren, verhuren of 
uitlenen, aanpassen, sublicenciëren of anderszins gebruiken. 

(vii) stemt U ermee in dat RIM-E zich het recht voorbehoudt om de Gebruiksregels voor BBM Music van tijd 
tot tijd prospectief te wijzigen. Deze wijzigingen treden onmiddellijke in werking tijdens de proefperiode 
en treden in geval van betaalde abonnementen in werking vanaf de aanvang van de volgende 
maandelijkse abonnementsperiode. 

(viii) stemt U ermee in dat Leveranciers van Inhoud die muziek- en/of andere inhoud aan RIM-E en/of haar 
dochterondernemingen (“Leveranciers van Inhoud”) in licentie geven, begunstigden van derden zijn 
onder deze clausule voor zover dit van toepassing is op de Inhoud van Derden, en dat de Leveranciers van 
Inhoud hun rechten kunnen afdwingen alsof zij partij zijn in de licentieovereenkomst, conform deze 
clausule en conform de bepalingen van de Engelse Wet inzake Overeenkomsten (Rechten van Derden) 
van 1999, in die jurisdicties waar de bovengenoemde wetgeving van toepassing is. 

 
10. Beperkte ondersteuning. U hebt recht op gratis ondersteuning zoals beschreven op 
http://www.blackberry.com/support/bbmmusic. Deze gratis ondersteuning is een service onder de BlackBerry ID-
overeenkomst. 
 
11. Toestemming voor verzamelen van informatie. U bevestigt en stemt ermee in dat de bepalingen betreffende 
Toestemming voor het verzamelen van informatie in de BBSLA van toepassing zijn op Uw gebruik van de BBM 
Music-software en de BBM Music Service en dat dit het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van 
persoonlijke informatie aan of door RIM-E of haar dochterondernemingen en dienstverleners en leveranciers van 
Inhoud van Derden kan inhouden (inclusief en zonder beperkingen Uw BBM Music-profiel, informatie over 
contactlijsten, e-mailadressen, weergave van namen, weergave van foto’s, statusberichten, playlists, 
lidmaatschapsstatus (bijv. proefabonnement of betaald abonnement) en unieke identificatiemiddelen voor 
apparatuur). U stemt ermee in dat: (a) Uw contacten in BlackBerry Messenger kunnen zien of U BBM Music hebt 
geïnstalleerd, (b) Uw contacten in BBM Music Uw BBM Music-profiel, playlists en liedjes kunnen bekijken 
evenals Uw commentaar daarop, (c) als U commentaar geeft op de playlists en liedjes van Uw BBM Music-
contacten, dat informatie over U (zoals Uw commentaar, gebruikersprofiel en foto) aan andere BBM Music-
contacten van die persoon kan worden getoond, en (d) BBM Music geautomatiseerde functies kan opnemen die 
analyse uitvoeren om aanbevelingen te ontwikkelen op basis van Uw muziekvoorkeuren en het gebruik van BBM 
Music. 
 



12. Reclame. U stemt ermee in dat een deel van BBM Music ondersteunt kan worden door inkomsten uit reclame 
en/of sponsoring en dat advertenties en promoties kunnen worden weergeven die gericht kunnen zijn op niet 
persoonlijk identificeerbare attributen of geaggregeerde gegevens die verzameld zijn door RIM-E en RIM of haar 
dienstverleners, en dat RIM-E of haar dienstverleners dergelijke reclame op BBM Music kunnen plaatsen. U 
stemt er tevens mee in dat RIM-E geaggregeerde informatie op basis van Uw gebruik van BBM Music aan 
Leveranciers van Inhoud kan verstrekken. 
 
13. Grensoverschrijdende overdracht van informatie. Door gebruik te maken van BBM Music stemt U ermee in 
dat RIM-E en/of haar dochterondernemingen en/of dienstverleners informatie kunnen verwerken en opslaan op 
servers die beheerd worden door of namens RIM-E in de Europese Economische Ruimte (“EER”) Canada, de 
Verenigde Staten of andere landen waar zich faciliteiten bevinden die beheerd worden door of namens de RIM 
Bedrijfsgroep en haar dienstverleners, inclusief landen die zich buiten de regio bevinden waarin u woonachtig 
bent. Als U een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), dan erkent U dat Uw persoonlijke 
informatie naar buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen kan worden voor verwerking en opslag 
door RIM en/of haar dochterondernemingen en dienstverleners. 
 
Ik ga akkoord        Ik ga niet akkoord 


