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NB:  INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, KUNT U BEPAALDE WETTELIJKE 
RECHTEN HEBBEN DIE NIET OP BASIS VAN EEN CONTRACT KUNNEN WORDEN 
GEWIJZIGD. GEEN ENKELE BEPALING IN DEZE LICENTIE KAN UW 
WETTELIJKE RECHTEN WIJZIGEN, INDIEN DERGELIJKE WIJZIGINGEN 
UITDRUKKELIJK ZIJN VERBODEN KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT. 
INDIEN HET WETTELIJK VERPLICHT IS DAT DE LICENTIEVOORWAARDEN IN 
EEN ANDERE TAAL WORDEN VERTAALD, PREVALEERT DE ENGELSTALIGE 
VERSIE VAN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN IN HET GEVAL VAN 
TEGENSTRIJDIGHEID OF VERSCHILLEN IN BETEKENIS TUSSEN DE 
ENGELSTALIGE VERSIE EN EEN VERTALING ERVAN. INDIEN U DEZE 
LICENTIEVOORWAARDEN IN EEN ANDERE TAAL DAN HET ENGELS KRIJGT, 
HEEFT RIM DEZE VERTALING UITSLUITEND VOOR UW GEMAK TER 
BESCHIKKING GESTELD. 

 
LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TWITTER FOR BLACKBERRY SOFTWARE 

 
Research In Motion Limited of een van haar gelieerde bedrijven (“RIM”) biedt u graag de 
volgende gratis softwareapplicatie voor uw handheld aan: 
 

Twitter for BlackBerry Software (de “software van de klant”) is software voor een 
BlackBerry-handheld die het gebruik van bepaalde handheldproducten vergemakkelijkt voor 
toegang tot en gebruik van de sociale netwerkservice die aangeboden wordt door Twitter Inc. 
(de “toegankelijke service”). 

 
DE SOFTWARE VAN DE KLANT IS AAN U IN LICENTIE GEGEVEN DOOR RIM ONDER 
DE VOORWAARDEN VAN DE STANDAARD SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST 
VOOR DE BLACKBERRY VAN RIM (BLACKBERRY SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT, BBSLA) ZOALS GEWIJZIGD MET DIT ADDENDUM. DIT ADDENDUM 
EN DE BBSLA WORDEN GEZAMENLIJK DE “LICENTIEVOORWAARDEN” VOOR DE 
SOFTWARE VAN DE KLANT GENOEMD. Tenzij anders gedefinieerd in dit document, zijn de 
definities van de gebruikte termen dezelfde als in de BBSLA. 
 
DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE LICENTIEVOORWAARDEN DOOR HET 
ONDERSTAANDE SELECTIEVAKJE “AKKOORD” AAN TE VINKEN, VERKLAART U IN 
PERSOON OF, INDIEN U BEVOEGD BENT OM DE SOFTWARE VAN DE KLANT 
NAMENS UW BEDRIJF OF EEN ANDERE ENTITEIT AAN TE SCHAFFEN, IN NAAM 
VAN DE RECHTSPERSOON VOOR WIE U HANDELT (IN BEIDE GEVALLEN “U”), DAT 
U GEBONDEN BENT DOOR DEZE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE SOFTWARE 
VAN DE KLANT. 
 
DE BBSLA IS DE OVEREENKOMST WAARMEE U AKKOORD MOET GAAN 
ALVORENS DE SOFTWARE VOOR DE BLACKBERRY-HANDHELD TE KUNNEN 
GEBRUIKEN DIE WORDT MEEGELEVERD MET BLACKBERRY-
HANDHELDPRODUCTEN. INDIEN U DE MEEST RECENTE BBSLA NIET BIJ DE HAND 
HEBT, KUNT U DIE VINDEN OP WWW.BLACKBERRY.COM OF VERKRIJGEN DOOR 
CONTACT OP TE NEMEN MET RIM OP LEGALINFO@RIM.COM. 
 
VOOR VRAGEN OF TWIJFELS OVER DEZE LICENTIEVOORWAARDEN NEEMT U 
CONTACT OP MET RIM OP legalinfo@rim.com. INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE 
LICENTIEVOORWAARDEN OF NIET BEVOEGD BENT OM UW AKKOORD TE GEVEN, 
MAG U DE SOFTWARE VAN DE KLANT OF ENIG ONDERDEEL ERVAN NIET 
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DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN, AANGEZIEN U ER GEEN RECHTEN 
OP HEBT. 
 
ALGEMENE VEREISTEN 
 
Met de software van de klant wordt uw toegang tot, en gebruik van, de toegankelijke service 
gemakkelijker. RIM stelt deze software van de klant graag te uwer beschikking, maar kan dit 
uitsluitend doen met uw duidelijke kennis, bevestiging en verklaring dat de toegankelijke service 
een service van een derde is en/of toegang verstrekt tot software van derden, een service van 
derden, inhoud van derden, gelinkte websites en/of andere websites die ter beschikking gesteld 
worden door Twitter Inc. en/of andere derden, waarover RIM geen controle heeft. Verzekert u er 
zich terdege van dat u weet met wie u te maken heeft en dat u de voorwaarden kent van alle 
toepasbare overeenkomsten, inclusief onbeperkte gebruiksvoorwaarden, licentievoorwaarden 
voor de eindgebruiker, betalings- en daaraan gerelateerde voorwaarden (inclusief onbeperkte 
garantie, voorwaarden voor teruggave en restitutie), privacyvoorwaarden, privacy-instellingen en 
veiligheidskenmerken om uw privé-informatie te beschermen. Om de software van de klant op 
uw handheldtoestel te kunnen gebruiken voor toegang tot, en gebruik van, de toegankelijke 
service:  (a) moet u voor de toegankelijke service een lopende, actieve account hebben, waarop de 
actuele algemene voorwaarden van Twitter Inc. waarmee u hebt ingestemd voor de toegankelijke 
service van toepassing zijn; (b) moet uw serviceprovider van zendtijd u toestemming geven voor 
toegang tot de toegankelijke service via uw handheldtoestel; en (c) moet de software van de klant 
zodanig ontworpen zijn dat hij op uw specifieke versie van de BlackBerry-handheldsoftware op 
uw handheldtoestel werkt. 
 
SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE SOFTWARE VAN DE KLANT 
 
1. Definitie van “BlackBerry-handheldsoftware”. De software van de klant wordt geacht 
deel uit te maken van de definitie van “BlackBerry-handheldsoftware” krachtens de BBSLA. 
 
2. Beperkte ondersteuning, geen garantie en geen aansprakelijkheid. Indien de software van 
de klant, anders dan uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst, niet werkt conform de 
documentatie in de negentig (90) dagen na installatie ervan op uw handheldtoestel, kunt u contact 
opnemen met RIM en dient RIM commercieel redelijke inspanningen te leveren om het probleem 
te verhelpen of met u een oplossing te zoeken (de reparatie of oplossing kan aan u worden 
verstrekt naar redelijk goeddunken van RIM in een van verschillende vormen, inclusief 
klantondersteuning via telefoon of e-mail, een algemeen beschikbare fix of release via de 
software, op de website van RIM of een andere vorm die RIM u aanbeveelt). U verklaart en 
bevestigt echter dat, gezien de aard van de software van de klant, RIM geen controle heeft over 
de vele functies hiervan en misschien niet in staat zal zijn om een door u ervaren probleem op te 
lossen met commercieel redelijke inspanningen of op een andere wijze. De software van de klant 
wordt gratis aan u verstrekt als toevoeging aan de BlackBerry-handheldsoftware van RIM en 
vergemakkelijkt uw gebruik van een service van een derde en/of toegang tot software, services en 
inhoud van derden, gelinkte websites en/of andere websites. Indien niet specifiek bij wet 
verboden in uw rechtsgebied:  (a) vervangt deze bepaling daarom elke uitdrukkelijke garantie 
voor de BlackBerry-handheldsoftware die vermeld staat in de BBSLA voor de software voor de 
klant, en voorziet die in uw enige rechtsmiddel in geval van problemen met de software van de 
klant; (b) wordt de software van de klant aan u ter beschikking gesteld “IN DE HUIDIGE 
STAAT” en “ZOLANG DE VOORRAAD STREKT”; (c) IS RIM, NAAST DE 
BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE 
IN DE BBSLA VERMELD ZIJN,  NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
BESCHIKBAARHEID, HET GEBRUIK, DE WERKING OF HET NIET-WERKEN VAN DE 
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SOFTWARE VAN DE KLANT, DE TOEGANKELIJKE SERVICE, DE INHOUD VAN 
DERDEN OF ANDERE WEBSITES, EN KAN RIM NIET AANSPRAKELIJK WORDEN 
GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE TE WIJTEN OF GERELATEERD IS AAN DE 
SOFTWARE VAN DE KLANT, TOEGANKELIJKE SERVICE, INHOUD VAN DERDEN OF 
ANDERE WEBSITES, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DEZE SCHADE EN ONGEACHT 
HET FEIT OF RIM AL DAN NIET VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE 
IN KENNIS WAS GESTELD; en (d) is het mogelijk dat de toegankelijke service op elk 
willekeurig moment voor u onbeschikbaar wordt en/of kan de software van de klant u op elk 
willekeurig moment geen toegang meer geven tot de toegankelijke service, zonder dat u in een 
dergelijk geval verhaal hebt tegen RIM. U erkent en gaat ermee akkoord dat de software van de 
klant duur zou zijn en dat RIM wellicht niet in staat zou zijn om deze software aan te bieden als 
deze afwijzing van aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en uitsluitingen niet zouden 
bestaan. 
 
3. Opzegging. Gezien de aard van de software van de klant, de toegankelijke service, de 
software van derden, de service van derden, de inhoud van derden, gelinkte websites en/of andere 
websites, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande en naast de rechten van opzegging van 
RIM in de BBSLA, behoudt RIM zich het recht voor, maar is niet verplicht, om uw licentie op de 
software van de klant op elk willekeurig moment en om welke reden dan ook op te zeggen zonder 
kennisgeving aan u; indien mogelijk zal RIM echter commercieel redelijke inspanningen leveren 
om u van die opzegging in kennis te stellen. 
 
4. Conflict. Bij conflicten tussen de algemene voorwaarden in dit addendum en de algemene 
voorwaarden van de BBSLA of een ander addendum bij, of andere wijziging van, de BBSLA, 
prevaleren deze algemene voorwaarden waar het om de tegenstrijdigheid gaat, maar uitsluitend 
zoals van toepassing is op de software van de klant. 
 
Ik heb deze licentievoorwaarden doorgelezen en ik ben bereid en bevoegd om een licentie voor 
de software van de klant te accepteren onder de algemene voorwaarden die in deze 
licentievoorwaarden vermeld zijn. 
  
 
 
Akkoord        Niet akkoord 
 
 


