ADDENDUM OVER BLACKBERRY APP WORLD EN BLACKBERRY BETAALSERVICE BIJ
DE BLACKBERRY ID-OVEREENKOMST

OM PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN BLACKBERRY APP WORLD TE KUNNEN KOPEN
EN/OF TE DOWNLOADEN OF DE BLACKBERRY BETAALSERVICE TE KUNNEN GEBRUIKEN
MOET U: (1) EEN GELDIGE BLACKBERRY-ID EN EEN BIJ RIM VAN KRACHT ZIJNDE
BLACKBERRY ID-OVEREENKOMST (DIE BIJ DE VORIGE VERSIES DE BLACKBERRY
LEDENOVEREENKOMST GENOEMD WERD) HEBBEN; EN (2) INSTEMMEN MET DIT
ADDENDUM VOOR BLACKBERRY APP WORLD EN BLACKBERRY BETAALSERVICE BIJ DE
BLACKBERRY ID-OVEREENKOMST ("ADDENDUM"). ALS U GEEN BLACKBERRY-ID HEBT,
KUNT U DIE AANVRAGEN VIAwww.blackberry.com/appworld. GELIEVE DIT ADDENDUM
ZORGVULDIG TE LEZEN alvorens hieronder op “IK GA AKKOORD” te klikken.
1.

OVEREENKOMST.

Voorwaarden van de 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-accounts en, zoals gewijzigd door dit Addendum, is deze versie van
toepassing op de BlackBerry ID toegankelijke diensten die verstrekt worden via BlackBerry App World
en de BlackBerry Betaalservice (op dit moment de betalingsinfrastructuur die bekend staat als de
"Commerce Solution" (Handelsoplossing) voor BlackBerry App world). Indien u reeds een BlackBerry
ID-account heeft, bent u reeds gevraagd om in te stemmen met de BlackBerry ID-overeenkomst, of een
eerdere versie daarvan. U kunt de huidige versie van de BlackBerry ID-overeenkomst vinden op
http://www.blackberry.com/legal.
Gezamenlijk vormen de BlackBerry ID-overeenkomst en dit
Addendum een wettelijke overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen u persoonlijk, of indien u
gemachtigd bent om namens uw bedrijf of een andere organisatie op te treden, dan de organisatie
waarvoor u handelt (in beide gevallen “U”) en Research In Motion Limited of de dochteronderneming of
geaffilieerde onderneming daarvan die opgenomen is in de BlackBerry ID-overeenkomst met U (“RIM”)
(elk van U en RIM hierin aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen”) met betrekking
tot Uw toegang tot BlackBerry App World of de BlackBerry Betaalservice.. NB: als U een BlackBerry
ID-Overeenkomst bent aangegaan namens Uw bedrijf of een andere organisatie en U wilt Toepassingen
van BlackBerry App World aanschaffen of de BlackBerry Betaalservice in Uw persoonlijke hoedanigheid
gebruiken, dan moet U een BlackBerry ID-overeenkomst en dit Addendum in Uw eigen persoonlijke
hoedanigheid aangaan. In het geval van een conflict tussen de BlackBerry ID-overeenkomst en dit
Addendum zal dit Addendum prevaleren, maar uitsluitend in zoverre het om het conflict gaat.
Effect van het op “Ik ga Akkoord” klikken. Door hieronder op “Ik ga Akkoord” te klikken erkent U
dat U de Overeenkomst gelezen en begrepen heeft en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn en zich
eraan te houden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, KUNT U
GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE LEDENDIENSTEN DIE
VIA BLACKBERRY APP WORLD BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN. ALS U VRAGEN OF
BEDENKINGEN HEEFT OVER DEZE OVEREENKOMST, GELIEVE DAN CONTACT OP TE
NEMEN MET RIM VIA legalinfo@rim.com.
A.
GEBRUIKMAKEN VAN
PRODUCTEN TE KOPEN.

DE

BLACKBERRY

BETAALSERVICE

OM

IN-APP-

RIM heeft technologie beschikbaar gesteld waardoor Verkopers de BlackBerry Betaalservice kunnen
gebruiken om digitale producten aan u te verkopen via kopieën van toepassingen die U aanschaft via
BlackBerry App World ("In-App-producten"). Evenals bij Betaalde Producten (verderop gedefinieerd),
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moet U een overeenkomst aangaan met een derde geregistreerde handelaar om de BlackBerry
Betaalservice te kunnen gebruiken voor het kopen van In-App-producten, maar in tegenstelling tot
Betaalde Producten is het de toepasbare Verkoper, en niet RIM, die In-App-producten aan U zal leveren
namens de geregistreerde handelaar. In-App-producten worden niet beschikbaar gesteld via BlackBerry
App World of My World. Alle In-App-producten zijn Producten van Derden of Diensten van Derden
krachtens de BBSLA en RIM verstrekt geen steun met betrekking tot In-App-producten of het
downloaden of activeren daarvan.
Gezien het feit dat RIM de BlackBerry Betaalservice voor deze transacties beschikbaar stelt, stemt U
ermee in dat: (a) U In-App-producten uitsluitend zult aanschaffen voor Uw eigen persoonlijk gebruik en
niet voor verkoop of wederverkoop; (b) de secties met nummer 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 en de eerste drie
paragrafen van sectie 18 in dit Addendum zullen van toepassing zijn op Uw transacties m.b.t. In-Appproducten alsof de Producten daarin verwijzingen waren naar In-App-producten, en alsof verwijzingen
naar MoR's verwijzingen waren naar geregistreerde handelaren voor In-App-producten; en (c) teneinde
twijfel te voorkomen, het in deel 3(d) van de BBSLA uiteengezette verbod om enige software of
gegevens in verband met Uw BlackBerry Solution zodanig te gebruiken dat software, systeem, netwerk of
gegevens, gebruikt door welke persoon dan ook, inclusief RIM of een Leverancier van Airtime Service,
erdoor belemmerd, in waarde verminderd of negatief beïnvloed worden, of dat die manier anderszins
nadelige gevolgen voor RIM heeft, van toepassing is op enig gebruik van welk Product of In-App-product
met Uw BlackBerry Solution dan ook.
B.

BLACKBERRY APP WORLD

2.

DEFINITIES.

Alle met een hoofdletter geschreven voorwaarden in dit Addendum zullen de betekenis hebben die in de
BlackBerry ID-overeenkomst beschreven is, tenzij anders in dit Addendum vermeld. Zoals gebruikt in dit
Addendum, hebben de volgende termen de hieronder omschreven betekenis:
“Airtime Service” betekent wide-area draadloze netwerkdiensten, andere netwerkdiensten (inclusief
draadloos lokaal netwerk, satellietdiensten en internetdiensten) en alle andere diensten die door Uw
Leverancier van Airtime Service voor gebruik in combinatie met uw BlackBerry Solution geleverd
worden.
“Bevoegde Gebruiker(s)”betekent een geautoriseerde gebruiker van de Client Software onder de
BlackBerry Solution Licentieovereenkomst (vroeger bekend onder de naam BlackBerry Software
Licentieovereenkomst).
“BlackBerry App World”of “BBAW” is de storefront portal dat het eigendom van RIM is en door RIM
gemaakt is en momenteel de naam “BlackBerry App World” draagt en door middel waarvan Producten en
My World repository aan u beschikbaar worden gesteld.
“BlackBerry Handheld Product”, ook bekend als “BlackBerry Apparaten”, is een draadloos handheldapparaat, vervaardigd door of in opdracht van RIM, met inbegrip van een smartphone, smart card-lezer,
of een BlackBerry Presenter en enig ander apparaat dat uitdrukkelijk door RIM geïdentificeerd wordt als
een BlackBerry Handheld Product op http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla.
“BlackBerry Handheld Software” betekent de door RIM gepatenteerde software (bestaande uit RIM
gepatenteerde software, firmware, interfaces, inhoud en andere gegevens, al dan niet vanuit technisch
oogpunt beschouwde softwarecode en Componenten van Derden), of alle delen hiervan, ontworpen voor
gebruik op een Handheld Product dat is: (a) geladen op het Handheld Product zoals oorspronkelijk

BlackBerry App World And BlackBerry Payment Service Addendum to BBID (Netherlands) 112510 cl Dutch

2

geleverd door RIM, of (b) verzonden, verspreid of anderszins beschikbaar gesteld aan U door of namens
RIM om van tijd tot tijd gebruikt te worden op uw Handheld Product.
“BlackBerry Solution Licentieovereenkomst (vroeger bekend onder de naam BlackBerry Software
Licentieovereenkomst)” of “BBSLA” is de licentieovereenkomst op grond waarvan RIM software en
diensten beschikbaar stelt die deel uitmaken van de BlackBerry Solution. De BBSLA maakt deel uit van
de BlackBerry ID-overeenkomst.
“De Client Software” is software voor de BlackBerry Handheld die toegang tot, en het gebruik van de
BlackBerry App World mogelijk maakt.
“Gratis Producten” betekent Producten waarvoor U voor de distributie van het Product via BlackBerry
App World niets hoeft te betalen.
“Handheld Product” betekent: (a) een Handheld Product van BlackBerry; of (b) een Handheld Product
van Derden.
“Kiosk” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 4.
“MoR” slaat op elke instelling, anders dan RIM, die een Kiosk opereert of anderszins controleert en, in
het geval van Betaalde Producten die via zo’n Kiosk beschikbaar gesteld worden, die optreedt als de
geregistreerde handelaar en/of verkoper voor de verkoop van Producten, en die gerelateerde
verkoopfuncties via Internet mag aanbieden om de verkoop van dergelijke Betaalde Producten te
bevorderen.
“My World” heeft de betekenis zoals uiteengezet in sectie 11.
“Betaalde Producten” betekent Producten waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht in
verband met de distributie of verkoop van het Product via een MoR-Kiosk op BlackBerry App World.
“Product(en)” betekent exemplaren van de Software en Producten van Derden ter beschikking gesteld
voor aankoop en/of download via BlackBerry App World en, indien van toepassing, omvatten de
Diensten en Diensten van Derden die kunnen worden benaderd en gebruikt door middel van dergelijke
Software en Producten van Derden.
“RIM Product” betekent elk van de BlackBerry Handheld Producten en eventuele RIM-randapparatuur
exclusief alle Software.
“Dienst(en)” of “BlackBerry ID toegankelijke dienst(en)” betekent elke RIM-dienstverlening die door
of namens RIM met betrekking tot BBAW of Software aan U geleverd wordt.
“Software” in het kader van deze overeenkomst betekent: alle BlackBerry Handheld Software die via
BBAW ter beschikking gesteld wordt.
“Componenten van Derden” betekent software en interfaces, onder licentie van RIM van een derde
partij voor de inbouw in een RIM-softwareproduct, of voor inbouw in firmware in het geval van RIMhardwareproducten, en gedistribueerd als een integraal onderdeel van dat RIM-product onder een RIMmerknaam, maar dat geen Software van Derden zal bevatten.
“Producten van Derden” betekent Hardware van Derden, Software van Derden, Inhoud van Derden en
Producten van Derden.
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“Producten van Derden” betekent Hardware van Derden en Software van Derden en eventuele andere
commerciële producten die geen RIM-producten zijn.
“Diensten van Derden” betekent diensten die door Derden geleverd worden, met inbegrip van Airtime
Services, diensten geleverd door fabrikanten, betalingsverwerkers en MoR's en websites die geëxploiteerd
worden door andere personen dan RIM of een RIM-filiaal.
“Software van Derden” betekent standalone softwareapplicaties die eigendom zijn van een derde partij
en die zijn geleverd of anderszins beschikbaar gesteld zijn met, op of via RIM-producten of -Software
waaronder, zonder beperking, de Client Software.
3.
TOEPASSINGSGEBIED. Producten die ter beschikking gesteld worden via de BlackBerry
App World kunnen mogelijkerwijze niet beschikbaar zijn voor gebruikers in alle landen of geografische
locaties.
4.
APP WORLD KIOSKEN EN PRODUCTEN.
BlackBerry App World bestaat uit
verschillende winkels (“Kiosken”) waar producten die geleverd worden door verschillende verkopers
(“Verkopers”), aan U beschikbaar gesteld worden. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, zijn alle
bepalingen en voorwaarden met betrekking tot dergelijke Producten in de BBSLA van toepassing op de
overeenkomstige soorten producten die door middel van BlackBerry App World ter beschikking gesteld
worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, bepalingen en voorwaarden met inachtneming van
Diensten, Producten van Derden en Diensten van Derden.
5.
AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN VOOR BETAALDE PRODUCTEN. Kiosken die
Betaalde Producten verkopen via BlackBerry App World worden niet beheerd door RIM en deze Kiosken
worden krachtens de BBSLA geacht Diensten van Derden te zijn, en de MoR's die Kiosken beheren en de
betalingsverwerkers die Uw aankopen mogelijk maken, worden geacht Diensten van Derden aan U te
verstrekken. Teneinde een Betaald Product via BlackBerry App World te kunnen kopen, dient U in te
stemmen met de verdere bepalingen en voorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) die U door de
betreffende MoR voor de toepasbare Kiosk tijdens het uitcheckproces voorgelegd krijgt. De betaalwijzen
voor afzonderlijke Kiosken worden bepaald door de MoR voor die Kiosk en U kunt ook verplicht worden
om een rekening bij een betalingsverwerker, zoals PayPal, Inc.(“PayPal”) te hebben om bij een Kiosk
aankopen te kunnen doen.
6.
EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR SOFTWARE VAN
DERDEN, INHOUD VAN DERDEN EN DIENSTEN VAN DERDEN. Elk Product van Derden dat
tot Uw beschikking gesteld wordt via de BlackBerry App World kan onderhevig zijn aan een aanvullende
overeenkomst tussen U en de Verkoper van dat Product (de “Verkopersvoorwaarden”). Ondanks zulke
Verkopersvoorwaarden zijn de bepalingen van deze Overeenkomst met betrekking tot Producten van
Derden en Diensten van Derden, net als tussen U en RIM toch van toepassing, en onder geen enkele
voorwaarde zullen zulke Verkopersvoorwaarden of andere aanvullende bepalingen en voorwaarden
tussen U en een Verkoper, MoR of betalingsverwerker bindend zijn voor RIM of leggen zij RIM
aanvullende verplichtingen op of verplichtingen die in strijd zijn met de voorwaarden van deze
Overeenkomst, van welke aard dan ook. Niettegenstaande het tegendeel in de BBSLA, als er geen
Verkopersvoorwaarden worden geleverd voor de Software van Derden die beschikbaar is via BlackBerry
App World, dan is deze software niet onderworpen aan de voorwaarden van de BBSLA als ware het
Software. Niettegenstaande enige bepaling of voorwaarde van de Verkopersvoorwaarden stemt U ermee
in en doet U de toezegging dat U enkel Producten zult aanschaffen voor Uw eigen persoonlijke gebruik
en niet voor verkoop of doorverkoop en dat Ude Producten die U ter beschikking zijn gesteld via de
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BlackBerry App World alleen zult downloaden, installeren en/of gebruiken via een BlackBerry Handheld
Softwareplatform dat op een Handheld Product werkt.
7.
GEEN TOEPASSING VAN REVERSE ENGINEERING OP PRODUCTEN. Tenzij het
RIM door de wet uitdrukkelijk belet wordt om deze activiteiten te verbieden, aanvaardt U dat noch U
noch de door U Gemachtigde Gebruikers de Producten zullen veranderen, wijzigen, aanpassen, vertalen,
beschadigen, decompileren, demonteren of reverse engineering (zoals bepaald in de BBSLA) erop zult
toepassen of zal trachten dit te doen, of dat U zult toelaten, goedvinden, goedkeuren of aanmoedigen dat
een andere partij dat ook doet.
8.
ONDERSTEUNING/GARANTIE VOOR PRODUCTEN VAN DERDEN EN DIENSTEN
VAN DERDEN. U zult uitsluitend het voordeel van de Verkopersgarantie (indien aanwezig) genieten
voor de Producten van Derden en Diensten van Derden die tot Uw beschikking gesteld zijn via de
BlackBerry App World. Garanties kunnen verschillen tussen Verkopers en zelfs tussen rechtsgebieden
voor een bepaalde Verkoper. U dient de betreffende documentatie of Verkopersvoorwaarden door te
lezen om te weten te komen wat voor ondersteuning een Verkoper biedt voor een bepaald artikel of de
diensten daarvan en wat Uw rechten zijn ten aanzien van ondersteuning en garanties. Tenzij anders
overeengekomen of door de toepasbare wetgeving vereist, gelden alle eventuele garanties die gegeven
worden voor Producten van Derden en Diensten van Derden die via de BlackBerry App World aan U
beschikbaar gesteld worden, alleen voor U en niet voor enige andere partij. De standaard garanties van
RIM zijn van toepassing op de Software and Diensten die verworven zijn door middel van BBAW.
9.
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MoR EN RIM VOOR PRODUCTEN VAN
DERDEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. Noch de MoR's noch RIM bezitten technische
vakkundigheid met betrekking tot de Producten van Derden of de Diensten van Derden. Tenzij
nadrukkelijk vereist door de wet of door het teruggeefbeleid (indien aanwezig) van een MoR voor het
specifieke product van Derden of Diensten van Derden, hebben noch de MoR's noch RIM - handelend
voor eigen rekening, of als dienstverlener voor een MoR - enige verplichting om voor operationele of
technische ondersteuning of voor terugbetaling te zorgen voor de Producten of Diensten van Derden die
beschikbaar gesteld zijn via de BlackBerry App World.
10.
SYSTEEMVEREISTEN, KOSTEN VAN AIRTIME SERVICE. Bepaalde Producten kunnen
airtime services of de ondersteuning van Uw Leverancier van Airtime Service vereisen of zijn slechts
compatibel met specifieke modellen van Handheld Producten. De Verkopers worden verzocht U ervan in
kennis te stellen indien het gebruik van hun Producten de mogelijkheid tot kosten voor airtime service
met zich meebrengt. Er mogen kosten voor airtime service in rekening gebracht worden als U Producten
op Uw Handheld Product downloadt over een draadloos netwerk. Evenals tussen RIM en U, gaat U
ermee akkoord dat U verantwoordelijk bent voor alle kosten van Airtime Service die voortkomen uit Uw
downloads of uit het gebruik van Producten.
11.
“MY WORLD” REPOSITORY EN GEBRUIKSREGELS. Zodra u een Product via de
BlackBerry App World downloadt, valt het onder Uw verantwoordelijkheid en is RIM niet aansprakelijk
voor enig(e) verlies, vernietiging of beschadiging die U ondervindt van een dergelijk Product. De
BlackBerry App World bevat wel een “My World” repository die U in staat stelt om de Producten die U
via BlackBerry App World aangeschaft heeft van Uw Handheld Product te verwijderen en ze er opnieuw
op te installeren. Zowel Betaalde Producten als Gratis Producten kunnen opnieuw geïnstalleerd worden
via de My World repository. U mag op dit moment ook Betaalde Producten die in Uw My World
repository opgeslagen zijn, installeren op maximaal vijf verschillende Handheld Producten met een
compatibel BlackBerry Handheld Softwareplatform in elke willekeurige periode van twaalf maanden na
de datum van aankoop van het betreffende Betaalde Product, maar U mag geen enkel Product dat
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opgeslagen is in Uw My World repository tegelijk geïnstalleerd hebben op meer dan één Handheld
Product.
U erkent en aanvaardt dat: (i) de regels en functies van My World van tijd tot tijd kunnen veranderen en
aanvaardt de dan geldende regels zoals uiteengezet in de BlackBerry App World; en (ii) dat RIM
gerechtigd is tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van productinformatie voor het Handheld Product
waarop de door U aangeschafte Producten gedownload en geïnstalleerd zijn, en informatie die U of Uw
transacties op BlackBerry App World identificeert en die U aan RIM en/of aan enige MoR of
betalingsverwerker verschaft, of informatie die de MoR of betalingsverwerker voortbrengt of anderszins
direct of indirect aan RIM doorgeeft, in verband met Uw aankoop van Producten via de App World,
teneinde U of Uw Handheld Product met dergelijke aankopen in verband te brengen en U daarmee in
staat te stellen de My World functie te gebruiken. RIM mag beveiligingstechnologie of -software
gebruiken om de regels voor My World te implementeren en U mag niet trachten om een dergelijke
beveiligingstechnologie of -software te ontduiken of te wijzigen, noch iemand anders overhalen of helpen
om dit te doen. Het zodanig handelen kan een schending van de wet inhouden, alsmede een schending
van deze Overeenkomst.
12.
UPGRADES. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om naar de nieuwste versie van de Client
Software te upgraden, om zo toegang te verkrijgen tot, en/of transacties te kunnen uitvoeren op de
BlackBerry App World via de Client Software.
13.
BEPERKTE ONDERSTEUNING. Met betrekking tot de BlackBerry App World, en
Producten van Derden en Diensten van Derden, zal RIM verantwoordelijk zijn voor: (a) beperkte
ondersteuningsdiensten enkel met betrekking tot problemen bij Product downloads; en (b) eerstelijnse
ondersteuningsdiensten voor technische problemen met de Client Software waar U mogelijkerwijze mee
te maken krijgt. Gelieve onze ondersteuningspagina van BlackBerry App World te raadplegen via
http://www.blackberry.com/appworld/support om te zien welke ondersteuningsdiensten er op dit moment
beschikbaar zijn.
14.
GEEN GARANTIE, GEEN VERKLARING. RIM doet geen toezegging of geeft geen
garantie: (i) over de geschiktheid voor enig specifiek gebruik of doel van enig Product dat door U bij de
BlackBerry App World wordt aangeschaft; of (ii) dat de Producten door U niet als beledigend,
onbehoorlijk of anderszins aanstotelijk beschouwd worden.
15.
BESCHIKBAARHEID VAN BBAW EN PRODUCTEN. U AANVAARDT DAT RIM AF
EN TOE EEN PRODUCT VAN DE BLACKBERRY APP WORLD OF MY WORLD KAN
VERWIJDEREN, EN ALS DIT WETTELIJK VEREIST IS OF ALS EEN PRODUCT SCHADE
AANRICHT AAN HANDHELD PRODUCTEN OF ANDERSZINS EEN NEGATIEVE UITWERKING
HEEFT OP DE WERKING VAN UW BLACKBERRY SOLUTION OF DIE VAN ANDEREN, DAT
RIM EEN PRODUCT VAN UW HANDHELD PRODUCT KAN VERWIJDEREN, DE TOEGANG
TOT DE CLIENT SOFTWARE EN/OF BLACKBERRY APP WORLD VOOR ONBEPAALDE TIJD
KAN OPSCHORTEN OF OP ELK WILLEKEURIG MOMENT HET TER BESCHIKKING STELLEN
KAN STOPZETTEN, ZONDER U DAARVAN IN KENNIS TE STELLEN, EN U HEEFT GEEN
VERHAALSRECHT TEGEN RIM INDIEN DIT MOCHT VOORKOMEN.
16.
VEREISTE TOT HERROEPING VAN LEVERANCIERS VAN AIRTIME SERVICE.
TENZIJ NADRUKKELIJK VERBODEN BIJ WET, BEHOUDT RIM ZICH HET RECHT VOOR OM
NAAR EIGEN GOEDDUNKEN UW TOEGANG TOT UW BLACKBERRY HANDHELD PRODUCT
TE VERANDEREN, OP TE SCHORTEN, TE VERWIJDEREN, UIT TE SCHAKELEN, TE
BEPERKEN, TE BELETTEN OF TE BEËINDIGEN, OF OM OP ELK WILLEKEURIG OGENBLIK
EN OM WELKE REDEN DAN OOK ELK VIA BLACKBERRY APP WORLD BESCHIKBAAR
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GESTELD PRODUCT HIERVAN TE VERWIJDEREN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING,
INACTIVERING OF VERWIJDERING VAN DE WERKING VAN ENIG VAN DIE MATERIALEN
DIE REEDS OP EEN BLACKBERRY HANDHELD PRODUCT GEÏNSTALLEERD ZIJN, OP ELK
WILLEKEURIG OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING.
17.
OPZEGGING. In geval van opzegging van deze Overeenkomst in overeenstemming met de
voorwaarden, blijft U aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de door U
behouden Producten en Diensten die in rekening gebracht zijn via de door U toegestane betaalwijze
binnen de Blackberry App World tot en met de beëindigingsdatum.
18.
UW PERSOONLIJKE INFORMATIE, PRIVACYBELEID. Zonder beperking van de
bepalingen waarmee U reeds heeft ingestemd omtrent het verzamelen, gebruiken, verwerken, doorgeven
en/of openbaar maken van persoonlijke informatie voor uw BlackBerry Solution, waaronder de
bepalingen uit de BlackBerry ID-overeenkomst, om twijfel te voorkomen en voor de doeleinden van de
BlackBerry ID toegankelijke diensten die door BlackBerry App World verstrekt worden, dient Uw
persoonlijke informatie zonder beperking in te houden: uw accountgegevens van de door U toegestane
betalingswijze en/of PayPal-account of andere aan de account gerelateerde gegevens van de
betalingsverwerker, productinformatie, het telefoonnummer dat momenteel aan Uw toestel is toegekend
wanneer U Betaalde Producten downloadt, (welke zonder beperkingen mogen worden openbaar gemaakt
aan MoR's en Uw Leverancier van Airtime Services in verband met alle transacties die door de
leverancier in rekening worden gebracht), informatie over de locatie van het toestel en informatie over
Producten die U gedownload heeft via BlackBerry App World, en andere aan Kiosk-transacties
gerelateerde informatie die U aan RIM of aan de MoR verschaft of die anderszins verzameld is via Uw
gebruik van BlackBerry App World. U geeft toestemming voor het: (a) verzamelen; (b) gebruiken; (c)
verwerken; (d) doorgeven; en/of (e) openbaar maken van Uw persoonlijke informatie aan, en/of door,
RIM, door RIM gecontracteerde Derden, MoR's, Verkopers voor wiens Producten U licentie verkregen
heeft of wiens Producten U gekocht heeft, en/of Uw betalingsverwerkers, inclusief - zonder beperking PayPal om: (i) toegang tot de BlackBerry App World mogelijk te maken; (ii) processen te voeren die
gerelateerd zijn aan betaalde transacties of verlengingen via een Kiosk; (iii) BlackBerry App World te
verbeteren; (iv) toe te zien op de naleving van de licentiebeperkingen; (v) de functie van Uw My World
repository (zoals hieronder verder beschreven onder de titel My World) mogelijk te maken; (vi) toe te
zien op de naleving van beveiliging en fraude te voorkomen; en (vii) zeker te stellen dat de door U
gekochte Producten gebruikt worden in overeenstemming met de Verkopersvoorwaarden; en voor elk
willekeurig doel gerelateerd aan de verwerking, verstrekking of bijkomstige uitvoering van
ondersteuningsdiensten voor Uw gebruik van BlackBerry App World (de “Doelen”), in overeenstemming
met deze Overeenkomst en RIM’s Privacybeleid. U garandeert dat U alle benodigde toestemmingen
verkregen heeft volgens de toepasbare wet om persoonlijke informatie van dien aard voor de Doelen te
verstrekken.
U aanvaardt dat RIM en de MoR Uw persoonlijke informatie mogen opslaan en gebruiken voor toegang
tot BlackBerry App World, het verwerken van transacties, de afhandeling van orders en facturering van
vergoedingen en andere toepasbare kosten voor de door U goedgekeurde betalingswijze. Behalve indien
anderszins uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, is alle informatie die via het gebruik van de
Client Software verzameld wordt, onderhevig aan de bepalingen van de BBSLA omtrent het verzamelen,
gebruiken, verwerken, doorgeven en/of openbaar maken van Uw persoonlijke informatie.
Indien U een bespreking inlevert over Producten die via BlackBerry App World beschikbaar zijn
(“Besprekingen”), stemt U in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die
ingeleverd is om door anderen beoordeeld en van commentaar voorzien te worden, en aanvaardt U dat U
geen enkel intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht in of op de Besprekingen heeft, en in
geval U toch zulke rechten verwerft, stemt U er hierbij mee in om die aan RIM toe te kennen.
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Uw toestemming om PayPal-informatie door te geven: Ondanks het voorafgaande omtrent de
gebruiksregels voor PayPal, stemt U ermee in dat U PayPal toestaat om Uw e-mailadres en een nummer
dat PayPal aanmaakt om Uw PayPal-rekening te identificeren aan RIM doorgeeft, enkel en alleen om
RIM toe te staan die te gebruiken om U een My World repository te verstrekken voor Producten die U via
de BlackBerry App World gekocht heeft.
Herzien: 25 november 2010

Ik ga akkoord
niet akkoord
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