BLACKBERRY TRAVEL BIJ VOEGSEL
Research In Motion Limited of een van haar gelieerde bedrijven (“RIM”) is verheugd aan u
persoonlijk of, indien u gemachtigd bent om de Klantsoftware (zoals hieronder omschreven)
namens uw bedrijf of een andere organisatie aan te schaffen, dan aan de organisatie waarvoor u
handelt (in beide gevallen “u”), gratis de BlackBerry Travel software (de “Klantsoftware”) ter
beschikking te stellen, die de toegang, het abonneren en het gebruik van bepaalde
handheldproducten vergemakkelijkt voor toegang tot en gebruik van BlackBerry Travel service
(tezamen met de Klantsoftware, “BlackBerry Travel”.
BlackBerry Travel bestaat uit software en dienst(en) voor de BlackBerry Handheld zoals die
termen gedefinieerd zijn in de huidige versie van BlackBerry Solution Licentieovereenkomst van
RIM voor uw rechtsgebied van de BlackBerry Solution Licentieovereenkomst van RIM (vroeger
bekend onder de naam BlackBerry Software License Agreement - “BBSLA”) en wordt aan u in
licentie gegeven door RIM krachtens de BBSLA, zoals aangevuld en gewijzigd door dit
BlackBerry Travel Bijvoegsel (het “Bijvoegsel”, en tezamen met de BBSLA, de
“Overeenkomst”). Indien u de bepalingen en voorwaarden van de BBSLA betreffende uw
gebruik van uw BlackBerry Solution (zoals gedefinieerd in de BBSLA) reeds aanvaard hebt, dan
BEVESTIGT U DIT DOOR OP ONDERSTAANDE TEKST “IK GA AKKOORD” TE
KLIKKEN; U ERKENT HIERMEE DAT DEZELFDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN,
TEZAMEN MET DIT BIJVOEGSEL, AUTOMATISCH VAN TOEPASSING ZIJN OP UW
GEBRUIK VAN BLACKBERRY TRAVEL. INDIEN U DE BBSLA NOG NIET AANVAARD
HEBT, AANVAARDT U DOOR OP ONDERSTAANDE TEKST “IK GA AKKOORD” TE
KLIKKEN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE BBSLA
BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN DE BLACKBERRY TRAVEL EN, OM TE
VERZEKEREN DAT CONSEQUENT DEZELFDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN
OP ALLE SOFTWARE DIE DEEL UITMAAKT VAN UW BLACKBERRY SOLUTION,
AANVAARDT U OOK DAT DE BBSLA, MET INGANG VAN DE DATUM WAAROP U OP
ONDERSTAANDE TEKST “IK GA AKKOORD” KLIKT, VAN TOEPASSING IS OP ALLE
ANDERE ASPECTEN VAN UW BLACKBERRY SOLUTION EN DE VOORHEEN
BESTAANDE BLACKBERRY SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VERVANGT
EN TENIETDOET, VOOR ZOVER DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN ANDERSZINS
TOEPASBAAR ZIJN.
INDIEN U DE LAATSTE BBSLA NIET BIJ DE HAND HEBT, KUNT U DIE VINDEN OP
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OF VERKRIJGEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN
MET RIM OP LEGALINFO@RIM.COM.
BlackBerry Travel vergemakkelijkt de toegang tot of het abonneren op verschillende Diensten
van Derden en Inhoud van Derden (al dan niet met behulp van de Klantsoftware, een online
portal of anderszins) die door verschillende derden geleverd worden, en die geen van allen door
RIM beheerd worden. Voor meer zekerheid, eventuele reisgerelateerde diensten die u verkrijgt of
reserveringen of transacties die u via de BlackBerry Travel maakt, zijn Diensten van Derden
zoals gedefinieerd in de BBSLA. Het kan een vereiste zijn dat u een lopende rekening heeft om
toegang te krijgen tot de verschillende Diensten van Derden en de Inhoud van Derden, en alle
gebruik van de Diensten van Derden en Inhoud van Derden zal worden beheerd door de geldende
voorwaarden waarmee u heeft ingestemd met betrekking tot zulke Diensten van Derden en
Inhoud van Derden (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 bindend zijn voor RIM of RIM aanvullende verplichtingen
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opleggen of verplichtingen die in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst, van
welke aard dan ook. Niettegenstaande enige bepaling of voorwaarden in de
Verkopersvoorwaarden, gaat u ermee akkoord en verklaart u dat u de Dienst(en) enkel voor
persoonlijk gebruik zult gebruiken en deze niet zal verkopen of wederverkopen.
U erkent verder en aanvaardt het volgende:
•

De Bepaling Toestemming voor verzamelen van informatie uit de BBSLA, met inbegrip
van het privacybeleid van RIM waarnaar wordt verwezen en dat tevens via
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml geraadpleegd of aangevraagd kan
worden door een e-mail te sturen aan legalinfo@rim.com (het “Privacybeleid”), is van
toepassing op uw gebruik van BlackBerry Travel. Als u een inwoner bent van de
Europese Economische Ruimte, dan erkent u dat persoonlijke informatie die door RIM
verzameld wordt, naar buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen kan
worden voor verwerking en opslag door RIM of externe leveranciers van diensten.

•

BlackBerry Travel kan uw geografische informatie en informatie over uw reisschema
verzamelen, gebruiken en openbaar maken om de diensten en functies die geleverd
worden door BlackBerry Travel te vergemakkelijken en verbeteren. Dit kan inhouden
het verzenden van informatie over uw geografische locatie en uw reisschema aan derden
met producten of diensten die de op locatie en reisschema gebaseerde diensten die u door
middel van BlackBerry Travel gebruikt, vergemakkelijken (bijv. u kunt ervoor kiezen
om automatisch e-mails met uw reisschema te versturen voor opname in BlackBerry
Travel, of als u een in aanmerking komend account bij een sociaal netwerk heeft waar u
geselecteerd heeft om automatisch een locatie-update van BlackBerry Travel in uw
profiel van dat account te plaatsen). Bij het gebruik van applicaties of diensten van
derden op uw BlackBerry-handheldproducten die gebruik maken van locatiegegevens,
bent u onderworpen aan en moet u de voorwaarden en het privacybeleid van deze derde
partij met betrekking tot het gebruik van locatiegegevens door de applicaties en diensten
van deze derde partij inzien.

•

De locatiegebaseerde diensten van BlackBerry Travel zijn niet bedoeld of geschikt als
een locatorsysteem voor noodgevallen. Elke door of via BlackBerry Travel verstrekte
locatie-informatie is niet bestemd om te worden vertrouwd in situaties waar precieze of
onmiddellijke locatie-informatie nodig is, of waar foutieve, onjuiste, vertraagde of
onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel, materiële of
milieuschade. RIM garandeert niet de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid,
betrouwbaarheid of tijdigheid van de locatiegegevens of andere gegevens weergegeven
via de BlackBerry Travel.

Ik ga akkoord
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Ik ga niet akkoord

