
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) 
 
LET OP: De voorwaarden zijn op dinsdag 15 november 2016 gewijzigd.    
 
Dank u voor uw keuze voor SMART.  Dit document is een rechtsgeldige overeenkomst tussen SMART Technologies ULC 
('SMART', 'wij' of 'ons') en u (waarbij 'u' of 'uw' tevens staat voor de organisatie namens welke u ons product gebruikt).   
 
U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om deze overeenkomst te accepteren en waar van toepassing uw 
organisatie hieraan te binden en te verzekeren dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als u minderjarig bent, dient 
uw ouder of voogd namens u akkoord te gaan met deze voorwaarden en mag u onze producten alleen gebruiken als uw 
school, docent of district de vereiste toestemming heeft om uw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons 
privacybeleidbekend te maken.    
 
Voor gebruik van onze software wordt een licentie verstrekt, de software wordt niet verkocht. Tenzij toepasselijke 
wetgeving u verdergaande rechten geeft, mag u de software alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan in deze 
overeenkomst.  U dient te voldoen aan alle wetten en technische beperkingen om onze producten op slechts specifieke 
manieren te activeren en te gebruiken en mag deze niet proberen te omzeilen. 
 
SMART verleent, en u accepteert, een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-toekenbare licentie om 
de software te gebruiken met inachtneming van het volgende: 
 
1. INTREKKING VAN UW LICENTIE. Deze licentie is geldig totdat deze wordt ingetrokken of beëindigd. U kunt deze 

overeenkomst te allen tijde beëindigen door ons daarvan op de hoogte te stellen (zie artikel 16). Als u niet voldoet 
aan de voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van de verderop genoemde 'andere voorwaarden', 
kunnen wij uw licentie onmiddellijk intrekken en deze overeenkomst beëindigen. Onze software of onderdelen 
daarvan en de service kunnen worden aangeboden op basis van een abonnement. Voor abonnementen geldt dat uw 
licentie voor het abonnement automatisch wordt ingetrokken tenzij het abonnement wordt verlengd, en de 
software (het deel waarop u een abonnement hebt) of de service aan het einde van de abonnementsperiode zonder 
verder bericht niet langer zal functioneren.  SMART kan op elk gewenst moment updates of de verspreiding van 
onze producten (tijdelijk of permanent) wijzigen of beëindigen. Tenzij dit volgens de wet of de garantie is vereist, is 
SMART niet verplicht om u ondersteuning of onderhoud aan te bieden en kunnen wij niet aansprakelijk worden 
gehouden jegens u of een derde partij voor de eventuele opschorting of stopzetting van onze producten.   
 

2. TAAL.  De vertalingen die wij bieden zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker en in het geval van een verschil in 
interpretatie tussen de Engelse en niet-Engelse versies geldt de Engelse tekst.  Indien u geen toegang hebt tot deze 
overeenkomst in de officiële taal van uw land, kunt u contact opnemen met SMART (artikel 17) en zal u een 
exemplaar worden verstrekt. 
 

3. TOEPASSELIJK RECHT.  Deze overeenkomst valt uitsluitend onder en wordt uitsluitend beschouwd en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Alberta en de toepasselijke federale 
wetgeving van Canada zonder rekening te houden met collisierechtelijke principes.  Alle geschillen voortvloeiend uit 
of verband houdend met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan en beslecht door definitieve en 
bindende arbitrage door één arbiter, overeengekomen door de partijen, en in overeenstemming met de 
Internationale Regels van de American Arbitration Association (de 'Regels').  Indien de partijen er niet in slagen om 
binnen een redelijke termijn na het tijdstip waarop het geschil aan arbitrage wordt onderworpen een arbiter te 
selecteren, wordt deze gekozen in overeenstemming met de Regels.  De arbitrage vindt plaats in Calgary, Alberta en 
wordt in de Engelse taal gevoerd.  Als een rechter bepaalt dat deze arbitragebepalingen in hun geheel of gedeeltelijk 
niet afdwingbaar zijn, komt u onherroepelijk overeen dat alle geschillen (inclusief procesvoering) met SMART voor 
de rechterlijke instanties in Calgary, Alberta, zullen worden gebracht.  Naast eventuele andere rechten en 
rechtsmiddelen die SMART ter beschikking staan, is SMART gerechtigd om een dringende gerechtelijke uitspraak of 
een andere gerechtelijke maatregel te zoeken in het geval van een schending van deze overeenkomst. Een beroep 
(in rechte) kan worden aangegaan in elke jurisdictie waar de inbreuk plaatsvond of zich blijft voordoen. 
 

https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


4. VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERING.  Voor zover toegestaan door de wet, dienen alle 
procedures om een geschil op te lossen of aanhangig te maken op een individuele basis te geschieden.  Noch u, noch 
SMART, zullen trachten een geschil aanhangig te maken in een collectieve vordering, juryrechtspraak, een 'private 
attorney general'-procedure, of enige andere procedure waarin een van de partijen handelt, of voornemens is te 
handelen, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger.   

 
5. ANDERE VOORWAARDEN.  U bent ook gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen:   

Gebruiksvoorwaarden (http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice) 
Privacybeleid (https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy)  

In het geval van een conflict of afwijking tussen de andere voorwaarden en de voorwaarden in deze overeenkomst, 
gelden de voorwaarden zoals uiteengezet in deze overeenkomst.  Indien u via deze koppelingen geen toegang kunt 
krijgen tot de andere voorwaarden, kunt u contact opnemen met SMART (artikel 16) en zal u een exemplaar worden 
verstrekt. 

 
6. BEPERKTE GARANTIE.  SMART garandeert u dat de software, wanneer deze op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en 

gebruikt, grotendeels in overeenstemming zal werken met onze gepubliceerde specificaties voor een periode van 
negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop. Behoudens aanspraken ingevolge een onderhoudsprogramma 
(indien van toepassing), bent u verantwoordelijk voor de volledige kosten van alle noodzakelijke upgrades, 
onderhoud, reparaties of verbeteringen van de software.  De enige verplichting van SMART krachtens deze beperkte 
garantie, en ter beoordeling en op kosten van SMART, is: a) restitutie van de koopprijs die door u is betaald voor het 
in gebreke blijven van de software, of b) vervanging van de in gebreke blijvende software met software die 
grotendeels in overstemming werkt met de door SMART gepubliceerde geldende specificaties.  Alle vervangende 
software valt onder garantie voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of voor een periode 
van dertig (30) dagen, afhankelijk van welke langer is.   
 

7. GEEN GARANTIE.  Behalve de beperkte garantie zoals hierboven vermeld in artikel 6, wordt de software zonder 
verdere vorm van garantie ('as-is') geleverd en is het gebruik ervan voor eigen risico.  Voor zover maximaal is 
toegestaan op grond van toepasselijk recht, accepteren SMART en zijn leveranciers, licentiegevers, distributeurs en 
wederverkopers verder geen verantwoordelijkheid voor garanties en voorwaarden, hetzij expliciet of impliciet, 
inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, 
eigendom, ongestoord genot of niet-inmenging met betrekking tot de software en SMART-producten of onderdelen 
daarvan, of voor het al dan niet leveren van ondersteunende diensten. SMART garandeert NIET dat de werking van 
de software ononderbroken of vrij van defecten is of zal zijn of al dan niet aan uw behoeften zal voldoen.   
 

8. GEEN AANSPRAKELIJKHEID.  Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn SMART of zijn 
toeleveranciers, derden, licentiegevers, leveranciers of distributeurs in geen geval aansprakelijk voor enige 
bijzondere, incidentele, indirecte, exemplaire schade, gevolgschade of schadevergoeding met een punitief karakter 
(inclusief, zonder beperking, schade door letsel aan personen of schade aan eigendom, schade als gevolg van 
winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, verlies van privacy, de aanschaf van vervangende 
goederen of diensten, verlies van gebruik, verlies van gegevens, schade door falen bij het voldoen aan enige 
verplichtingen, met inbegrip van de plichten van goede trouw of redelijke zorg, of door nalatigheid of enig ander 
geldelijk verlies) die voortvloeit uit het gebruik van de software of de onmogelijkheid tot gebruik van de software of 
enig onderdeel daarvan of voor het leveren of de nalatigheid in het leveren van ondersteunende diensten, hetzij op 
basis van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als SMART of 
zijn toeleveranciers, derden, licentiegevers, leveranciers of distributeurs op de hoogte zijn gesteld van de 
mogelijkheid van dergelijke schade.  In elk geval zal de totale aansprakelijkheid van SMART nooit hoger zijn dan de 
koopprijs.   
 

9. FEEDBACK.  Wij claimen geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het materiaal dat u creëert. Wij 
waarderen directe suggesties die u met ons deelt. U dient er echter rekening mee te houden dat al uw opmerkingen, 
feedback of ideeën niet onder een geheimhoudingsovereenkomst vallen en als niet-vertrouwelijk worden 
behandeld. U verleent ons hierbij alle rechten, aanspraken en belangen voortvloeiend daaruit.  Dit betekent dat het 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Legal/Legal+Notice
https://smarttech.com/Legal/Privacy+Policy


ons vrij staat deze gratis te gebruiken voor om het even welk doel, zonder vergoeding, erkentelijkheid of andere 
verplichtingen jegens u.   

 
10. BÈTA-KANAAL.  Het bèta-kanaal is bedoeld voor geavanceerde gebruikers die voldoende ervaring hebben met pre-

release software en het geven van feedback.  Problemen die u in beta-versies kunt tegenkomen, worden niet door 
SMART-support ondersteund.  Overstappen op het beta-kanaal kan tot onbedoeld of onverwacht gedrag van uw 
board leiden.  Updates worden automatisch geïnstalleerd en alle bugs en crashes automatisch worden 
gerapporteerd.  Terugkeren naar het stabiele kanaal vereist een fabrieksreset waarbij alle instellingen worden 
verwijderd en teruggezet naar standaardwaarden. 

 
11. EXPORTBEPERKINGEN.  U stemt ermee in te voldoen aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving op het 

gebied van export die van toepassing is op de software.  Onze software is een commercieel goed ('commercial item') 
zoals gedefinieerd in 48 CFR 2.101, bestaande uit commerciële computersoftware ('commercial computer software') 
en documentatie bij commerciële computersoftware ('commercial computer software documentation') zoals 
gebruikt in 48 CFR 12.212 of 48 CFR 227.7202, indien van toepassing.  In overeenstemming met 48 CFR 12.212 of 48 
CFR 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de documentatie bij 
commerciële computersoftware aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid gelicentieerd (a) uitsluitend als 
commerciële goederen, en (b) met uitsluitend de rechten die worden toegekend aan alle andere eindgebruikers 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.   

 
12. NIETIGHEID VAN BEPALINGEN.  Indien een bepaling in deze overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of 

onuitvoerbaar is, zal dergelijke bepaling uit deze overeenkomst of de toepasselijke andere voorwaarden worden 
verwijderd. De geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen zal hierdoor niet worden 
beïnvloed of aangetast.  Het feit dat een partij geen rechten uitoefent, constitueert geen verklaring van afstand van 
het recht op uitoefening van dit recht of enig ander recht in de toekomst door dergelijke partij. 

 
13. OVERDRACHTSVERKLARING. U mag deze overeenkomst of uw licentie niet overdragen zonder onze voorafgaande 

schriftelijke toestemming, welke niet hoeft te worden verleend.  SMART mag daarentegen deze overeenkomst 
zonder uw toestemming overdragen.  Behoudens het voorgaande is deze overeenkomst bindend voor en ten gunste 
van de betrokken partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.   

 
14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst vormt samen met de hierboven genoemde 'andere voorwaarden' 

de volledige overeenkomst tussen de partijen, vervangt alle voorgaande licentieovereenkomsten voor 
eindgebruikers, verklaringen, onderhandelingen, offertes en voorstellen tussen de partijen met betrekking tot het 
onderwerp van deze overeenkomst.   

 
15. CONTACT MET U OPNEMEN.  Wij (inclusief onze software), of een bevoegde vertegenwoordiger van SMART, kunnen 

contact met u opnemen over deze overeenkomst of operationele berichten: a) per telefoon, e-mail of reguliere post 
naar het adres dat wij van u hebben, of via b) meldingen, systeemmeldingen of updates in de software, of door c) 
het plaatsen van een bericht daar waar u deze juridische overeenkomst vond. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat 
wanneer u van ons product gebruik maakt na de datum waarop wij u ervan in kennis hebben gesteld dat de 
voorwaarden van deze overeenkomst of de andere voorwaarden zijn gewijzigd, u instemt met de bijgewerkte 
overeenkomst en deze accepteert. Tenzij van andere voorwaarden voorzien, gelden deze bepalingen ook voor 
bijbehorende updates, patches en aanverwante internet- en mobiele applicaties.   

 
16. GELDIGHEID NA BEËINDIGING. De verplichtingen uiteengezet in de preambule en in de artikelen 2 tot en met 16 

blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht. 
 
17. HEBT U VRAGEN?   

SMART Technologies ULC 
Attention: Legal Department 
3636 Research Road N.W.  
CALGARY, AB CANADA T2L 1Y1 



+1.403.245.0333 
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