KNFB Reading Technologies,

Inc.

Sensotec NV
Licentieovereenkomst voor Eindgebruiker
U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst worden
beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen voor het openen van de
Kurzweil-National Federation of the Blind Reader (Reader) verpakking en alvorens
de Reader te installeren of te gebruiken. Door de verpakking te openen geeft de
gebruiker aan akkoord te gaan met de geldende voorwaarden. Indien u niet akkoord
gaat met de bepalingen van deze licentieovereenkomst, dient u de verpakking van
de Reader ongeopend, alsook de andere onderdelen van het product, terug te
zenden naar de verkoper. De aankoopprijs zal u worden terugbetaald.

1 Intellectueel Eigendom van de Software.
De software programma's (Software) die deel uitmaken van de Reader en de
bijhorende geschreven documentatie zijn eigendom van K-NFB Reading
Technology, Inc., Sensotec N.V., en haar leveranciers en worden beschermd door
internationale auteursrechtwetten, en auteursrechtverdragen, alsmede door andere
wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. De Software wordt niet aan u
verkocht, maar voor gebruik in licentie gegeven mits u de bepalingen van deze
overeenkomst naleeft, en K-NFB Reading Technology Inc., behoudt alle rechten die
hierbij niet uitdrukkelijk worden verleend.

2 Algemene Licentievoorwaarden.
Deze licentie verleent u volgende rechten:
(a) Gebruik de Software enkel op de Reader. Het is u niet toegelaten de Software of de
bijbehorende documentatie te kopiëren.
(b) U mag de Reader, de Software en al uw rechten die voortvloeien uit deze
Overeenkomst definitief aan derden overdragen, mits u:
(i)

een kopie van deze Licentieovereenkomst aan de nieuwe eigenaar bezorgt en de
ontvanger met de bepalingen van deze Overeenkomst instemt;

(ii) Sensotec NV/SA, schriftelijk op de hoogte brengt van de overdracht;
(iii) geen exemplaar van de Software behoudt; en
(iv) onderkent dat dergelijke overdracht uw Licentie beëindigt.

3 Beperkingen.
U gaat ermee akkoord om:
(a) de Software niet te kopiëren, te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, over te
dragen aan derden (behalve voor zover dit anderszins is toegestaan, zie bovenstaande
paragraaf 2), of over een netwerk van de ene naar de andere computer over te dragen.
Dit geldt ook voor Software die is gewijzigd of met andere software is samengevoegd. U
kunt juridisch aansprakelijk worden gehouden voor elke inbreuk op het auteursrecht die
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wordt veroorzaakt of aangemoedigd door uw gebrek om naar onze licentievoorwaarden
te handelen.
(b) de Software niet te decompileren, er reverse-engineering op toe te passen, te
disassembleren of anderszins de broncode van de Software af te leiden en/of dit aan
derden bekend te maken, of derden toestaan dit te doen.
(c) de Software en bijhorende geschreven documentatie niet te wijzigen, aan te passen, te
vertalen, uit te lenen, te verhuren of te leasen of afgeleide producten hieruit te creëren.
(d) de Software niet te gebruiken voor ongeautoriseerde doeleinden. U kunt door K-NFB
Reading Technology, Inc., Sensotec N.V. en/of één van onze verdelers rechtstreeks
verantwoordelijk worden gehouden voor elke inbreuk op deze overeenkomst.

U begrijpt dat K-NFB Reading Technology, Inc., een update of herziening aan de
Software kan doorvoeren, zonder dat dit de verplichting meebrengt u van de update
in kwestie te voorzien.

4 Beëindiging.
Deze Licentieovereenkomst kan te allen tijde worden beëindigd. Behalve voor de
bepalingen van de paragrafen 7, 8, en 9 worden alle onder deze overeenkomst
verleende rechten automatisch en zonder kennisgeving beëindigd, indien de
voorwaarden van deze overeenkomst worden geschonden. Bij beëindiging van deze
licentieovereenkomst, moet u de Software en alle kopieën in zijn geheel verwijderen.
Voor zover maximaal is toegestaan volgens toepasselijk recht, behouden K-NFB
Reading Technology, Inc. en/of Sensotec N.V. zich het recht deze overeenkomst te
allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen of andere stappen te
ondernemen.

5 Exportbeperkingen.
U erkent om niet opzettelijk, zonder voorafgaandelijk toestemming (indien vereist)
van het Amerikaanse ministerie van Handel (the U.S. Department of Commerce) of
elk ander gerechtelijke overheidsorgaan, de Software of door softwaregebruik direct
afgeleide producten (inclusief processen en diensten) te exporteren of herexporteren
naar landen die de V.S. onder embargo heeft geplaatst.

6 Kennisgeving aan Eindgebruikers binnen de Overheid van de
Verenigde Staten van Amerika.
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing, indien de Software in licentie wordt
gegeven aan eindgebruikers binnen de overheid van de V.S. Deze Software:
(a) werd ontwikkeld op private kosten, is een bestaand computer Software, en geen enkel
onderdeel werd ontwikkeld met overheidssubsidies;
(b) is een handelsgeheim van K-NFB Reading Technology, Inc., krachtens de richtlijnen
van de "Freedom of Information Act" (FOI) van de Verenigde Staten;
(c) is een “beperkte computer software” onderworpen aan de beperkingen zoals
toepasbaar is in subparagraaf (a) tot en met (d) van de "Commercial Computer
Software-Restricted Rights" clausule van 52.227-19 en volgende paragrafen;
(d) is in alle opzichten merkgebonden data die exclusief eigendom is en blijft van K-NFB
Reading Technology, Inc;
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(e) is ongepubliceerd en alle rechten worden beschermd door auteursrechten van de
Verenigde Staten. Voor eenheden bestemd voor het "Department of Defense" (DoD),
wordt deze Software enkel in licentie gegeven met beperkte rechten (verwijst naar de
term zoals die gedefinieerd is het DoD Supplement van het "Federal Acquisition
Regulation", 52.227-7013(c) (1)(II), "Rights in Technical Data and Computer Software",
en volgende bepalingen) en gebruik, duplicatie of openbaarmaking is onderhevig aan de
restricties krachtens subdivisie (c)(l)(ii) van de "Rights in Technical Data and Computer
Software" clausule van 52.227-7013. De fabrikant, K-NFB Reading Technology, Inc, is
gelokaliseerd in Massachusetts, Verenigde Staten. Wanneer de Software werd
aangeschaft onder een "GSA Schedule" contract, keurt de overheid goed om af te zien
van het veranderen of verwijderen van tekens of letters van de Software of de
bijhorende documentatie of van het voorzien van kopieën van de handleidingen of
media (behalve voor back-updoeleinden en in overeenstemming met de voorwaarden
van de licentieovereenkomst).

7 Beperkte garantie, Updates, Verhaalmogelijkheden.
K-NFB Reading Technology, Inc., garandeert dat de Reader, de Software en de
bijhorende media, voor een periode van één (1) jaar na betaling van de aankoopsom
(te bewijzen door een kopie van het aankoopbewijs), mits normaal gebruik en
onderhoud, zal presteren overeenkomstig de specificaties die in de begeleidende
documentatie worden uiteengezet. Binnen voorvermelde oorspronkelijk
garantieperiode kan de licentiehouder aanspraak maken op alle beschikbare
Software updates, door contact op te nemen met zijn dealer voor bijkomende
informatie hieromtrent. K-NFB READING TECHNOLOGY, INC., VERLEENT GEEN
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES DAN HIERBOVEN
VERMELD, OOK NIET BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET
BETREKKING OP DE READER, DE SOFTWARE EN BIJHORENDE DOCUMENTATIE. KNFB READING TECHNOLOGY, INC., VERLEENT GEEN GARANTIES, WAARBORG, OF
RAADGEVING OMTRENT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN
DE READER, DE SOFTWARE OF DATA WAT BETREFT DE JUISTHEID,
ACCURAATHEID, VERTROUWELIJKHEID OF DAT DE READER OF DE SOFTWARE ZAL
VOLDOEN AAN JOUW EISEN OF DE WERKING ERVAN ONONDERBROKEN EN
FOUTVRIJ ZAL ZIJN. DE READER EN DE SOFTWARE IS NIET ONTWORPEN OF
BEDOELD VOOR GEBRUIK WAARBIJ EVENTUELE GEBREKEN OF INACCURATE
WERKING VAN DE READER OF DE SOFTWARE DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL,
ERNSTIGE FYSISCHE OF EMOTIONELE SCHADE OF SCHADE AAN DE OMGEVING
TOT GEVOLG KAN HEBBEN, ZOALS HET GEBRUIK VAN DE READER EN DE
SOFTWARE OM KRITIEKE INFORMATIE, BIJVOORBEELD OVER DE INNAME VAN
MEDICIJNEN OF DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN EEN TOESTEL, TE LEZEN.
MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES, MEEGEDEELD DOOR KNFB READING TECHNOLOGY, INC, HAAR DEALERS, DISTRIBUTEURS, AGENTEN OF
WERKNEMERS KAN ONDER GEEN BEDING ALS EXTRA GARANTIE
GEÎNTERPRETEERD OF AANGEWEND WORDEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN
IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE WETTELIJKE
RECHTEN VAN CONSUMENTEN NIET TOEGESTAAN. DAAROM ZIJN DE
BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING. DEZE
GARANTIE GEEFT JE SPECIFIEKE RECHTEN. JE KUNT OOK ANDERE RECHTEN
HEBBEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAAR JE BENT GEVESTIGD.
DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN HET FALEN VAN DE
SOFTWARE HET GEVOLG IS VAN WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN, ONGEVALLEN,
ONJUIST GEBRUIK OF HET NIET VOLGEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
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8 Beperkte Schadeloosstelling.
(a) Wanneer de Reader of de Software niet presteert zoals omschreven in de garantie, is
uw enige en exclusieve rechtsmiddel om contact op te nemen met uw dealer voor
verdere instructies. Deze zal, naar haar keuze, ofwel
(i)

de Reader of de Reader Software of de Software die binnen de voorwaarden van
deze garantie valt vervangen; of

(ii) de Reader naar Sensotec NV/SA opsturen om de fout te herstellen.

Elke Reader of Software ter vervanging valt onder garantie voor de resterende
originele garantieperiode, of als dat lager is, een garantie van een periode van 30
dagen.
(b) K-NFB READING TECHNOLOGY, INC., EN/OF SENSOTEC NV/SA ZAL ONDER
GEEN BEDING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORM VAN INDIRECTE OF
INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN PERSOONLIJK
LETSEL, VERLIES VAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVINGEN, OF VERLIES VAN
ENIGE ANDERE AARD) ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGERLEI WIJZE BETREKKING
HEBBEND OP HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE
READER OF DE SOFTWARE (HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT EEN
ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), EEN CONTRACT,
STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID) ONGEACHT OF DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE IS
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF INDIEN
DERGELIJKE SCHADE REDELIJK VOORZIEN KAN WORDEN, BEHALVE IN HET
GEVAL VAN PERSOONLIJKE LETSELS WAARBIJ ANDERE SPECIFIEKE
SCHADELOOSSTELLINGSWETTEN VAN KRACHT ZIJN.
(c) BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN
AANSPRAKELIJKHEID TOE IN GEVAL VAN INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.
DAAROM ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP JOU VAN
TOEPASSING.
(d) DE BEPERKTE GARANTIE, BEPERKTE WAARBORG, EN BEPERKTE
SCHADELOOSSTELLING VORMEN FUNDAMENTELE ELEMENTEN DIE AAN DE
BASIS LIGGEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U, K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC EN SENSOTEC NV/SA. K-NFB READING TECHNOLOGY, INC.,
ZOU NIET IN STAAT ZIJN DE SOFTWARE TE LEVEREN ZONDER OPLEGGING VAN
VERNOEMDE BEPERKINGEN.

9 Beperkte Aansprakelijkheid.
De Aansprakelijkheid van K-NFB Reading Technology, Inc., ten opzicht van u of een
eventuele derde partij die namens u claimt, kan onder geen beding het
aankoopbedrag van de aangeschafte Reader overschrijden.

10 Algemene Bepalingen.
Deze Licentieovereenkomst wordt geregeld door en geïnterpreteerd krachtens de
wetgeving van Massachusetts, VSA, van toepassing op contracten afgesloten en
exclusief nageleefd in Massachusetts. Tenzij de regels van dwingend recht anders
vereisen, zullen alle geschillen naar aanleiding van deze Licentieovereenkomst
worden voorgelegd aan een bevoegde rechter uit Massachusetts. Deze
Licentieovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen alle betrokken
partijen en vervangt alle andere voorgaande overeenkomsten of afspraken, zowel
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mondeling als schriftelijk. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden
geheel of gedeeltelijk niet bindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect
hebben op de bindendheid van de overige bepalingen. Geen enkele vertraging of
verzuim om enig recht onder de licentieovereenkomst jegens gebruiker geldend te
maken, zal worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van
gebruiker. Geen enkele afstand van enig recht onder de licentieovereenkomst door
een der partijen, zal tot gevolg hebben dat deze partij in een volgend geval ook
afstand van haar recht zal of moet doen. Indien een artikel uit deze overeenkomst
juridisch niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen
onverminderd van kracht. De rechten en plichten voortvloeiend uit het niettoepasbare gedeelte van de Overeenkomst zullen zover mogelijk worden
gedefinieerd op een wijze overeenkomstig aan de wijze waarop dit in het niettoepasbare deel bedoeld was.
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