VOORWAARDEN VAN SERVICE-OVEREENKOMST
(Voor Nokia WiFi App gebruikt op Android producten)
Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u afzonderlijk, als u ermee instemt in uw eigen
hoedanigheid, of als u gemachtigd bent om deze overeenkomst aan te gaan namens uw
bedrijf of andere organisatie, dan is de entiteit ten gunste waarvan u handelt, (hierna u”) en
Nokia Apps Distribution LLC en zijn gelieerde ondernemingen, zoals hieronder gedefinieerd
(“licentiegever”) met betrekking tot uw gebruik van de diensten en bronnen (de “diensten”)
die beschikbaar of ingeschakeld zijn op een Nokia WiFi-apparaat (“apparaat”), de Nokia WiFi
App-softwareapplicatie (“gelicentieerde toepassing”), de Nokia WiFi website (“website”) of
de Home Portal of enige software die is ingebed in de Apparaten (“software”). “Gelieerde
onderneming” een entiteit die onder zeggenschap staat van, controleert of onder
gezamenlijke zeggenschap staat met Licentiegever, waarbij" zeggenschap "betekent het
directe of indirecte bezit van meer dan 50% van de aandelen of stemgerechtigde belangen
van de bestuurders daarvan of het equivalent, zolang dit recht blijft bestaan of een
gelijkwaardige macht over het beheer ervan.
Door de dienste te downloaden, installeren of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden
te zijn aan de voorwaarden van deze servicevoorwaardenovereenkomst (“overeenkomst”).
Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u geen recht om
de diensten te gebruiken en moet u de diensten van alle apparaten waarop deze is
geïnstalleerd deïnstalleren. Deze overeenkomst kan op elk moment door licentiegever
worden gewijzigd. U kunt op elk gewenst moment de meest recente versie van deze
overeenkomst bekijken op www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. We behouden ons
het recht voor om elk deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te
vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw
verantwoordelijkheid om de website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw
voortgezette gebruik van de Services na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt
acceptatie van die wijzigingen in.
DEZE OVEREENKOMST BEVAT IN PARAGRAAF 18 EEN VERPLICHTE INDIVIDUELE ARBITRAGE
EN KLASSEACTIE/JURYPROEFSTATUS. VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, IS DEZE BEPALING
VERPLICHT OM ARBITRAGE INDIVIDUEEL TE GEBRUIKEN OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN
PLAATS VAN JURYONDERZOEK OF KLASSEACTIES.
De diensten en alle informatie, gegevens, teksten en / of ander materiaal beschikbaar op of
via de diensten , inclusief alle rechten, zonder beperking inclusief de titel en intellectuele
eigendomsrechten daarin, zijn eigendom van licentiegever en/of zijn licentiegevers en
worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en alle andere toepasselijke
nationale wetten van het land waarin het wordt gebruikt.
De diensten worden in licentie gegeven, niet verkocht, aan U voor gebruik alleen onder de
voorwaarden van deze overeenkomst, tenzij de diensten vergezeld gaan van een
afzonderlijke licentieovereenkomst, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke

licentieovereenkomst zullen gelden, afhankelijk van uw eerdere aanvaarding van die
afzonderlijke licentieovereenkomst. Licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet
uitdrukkelijk aan u zijn verleend.
Uw gebruik van en deelname aan bepaalde diensten of uw aankoop van een apparaat kan
onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden (de “aanvullende voorwaarden”), inclusief
maar niet beperkt tot (1) privacybeleid van de licentiegever (zie sectie 6), (2 ) garanties of
aanvullende aankoopvoorwaarden die licentiegever bij uw apparaat heeft geleverd, inclusief
maar niet beperkt tot de hardwaregarantie op www.nokia.com/wifi/legal/warranty/; en (3)
eventuele aanvullende voorwaarden of bepalingen die licentieverlener van tijd tot tijd kan
verstrekken. Als deze overeenkomst niet overeenkomt met de aanvullende voorwaarden,
hebben de aanvullende voorwaarden voorrang met betrekking tot dergelijke dienst of
apparaat.

1. Reikwijdte van de licentie
Deze door licentiegever aan u verleende licentie voor de gelicentieerde applicatie is beperkt
tot een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-toewijsbare licentie om de
gelicentieerde applicatie te gebruiken op alle producten die worden beheerd onder de
controle van de Android -besturingssysteem dat u bezit of beheert.
Deze door u aan licentiegever voor de software verleende licentie is beperkt tot een nietexclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-toewijsbare licentie om de software te
installeren en te gebruiken op een of meer apparaten die u bij licentiegever hebt gekocht.

2. Beperkingen op gebruik en beperkingen van uw rechten
Deze licentie staat u niet toe om de gelicentieerde applicatie te gebruiken op een Androidproduct, of gebruik de software op elk apparaat of product dat u niet bezit of beheert, en u
mag de diensten niet distribueren of maken beschikbaar via een netwerk, waar het
tegelijkertijd door meerdere apparaten kan worden gebruikt die niet het eigendom zijn van
of beheerd worden door u. U mag de diensten niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen,
herdistribueren of in sublicentie geven. U mag de diensten niet kopiëren (behalve zoals
expliciet toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverseengineeren, demonteren, proberen om de broncode af te leiden, te wijzigen of afgeleide
werken van de diensten, updates of een deel daarvan te maken. (behalve als en alleen voor
zover enige voorgaande beperking is verboden door toepasselijk recht of voor zover
toegestaan door de licentievoorwaarden die gelden voor het gebruik van open
componenten die bij de dienstenworden geleverd). U hebt geen toegang tot de diensten om
een vergelijkbare of concurrerende website, app of dienst te bouwen. Elke poging om dit te
doen is een schending van de rechten van de licentiegever en zijn licentiegevers. U stemt
ermee in dat u de diensten alleen zult gebruiken op een manier die voldoet aan alle van
toepassing zijnde wetten, met inbegrip van lokale wetten van het land of de regio waarin u
woont of waarin u de diensten downloadt of gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot,

toepasselijke beperkingen met betrekking tot auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. U mag geen auteursrechtkennisgevingen of andere markeringen van
eigendomsrechten verwijderen die zijn vervat in of in de diensten en/of apparaten. U mag
de diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden,
inclusief het schenden of verduisteren van intellectuele eigendomsrechten, privacywetten
of andere rechten van derden.
Als u deze beperkingen overtreedt, kan licentieverlener deze overeenkomst zonder verdere
kennisgeving beëindigen en kunt u worden onderworpen aan vervolging en
schadevergoeding en bent u verplicht licentiegever schadeloos te stellen voor alle schade
die voortvloeit uit dergelijke inbreuken. De diensten zijn niet ontworpen, gefabriceerd of
bedoeld voor gebruik in een omgeving waarin het falen van de diensten kan leiden tot
overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade, zoals bij het ontwerp of de
exploitatie van nucleaire faciliteiten, vliegtuignavigatie of communicatiesystemen,
luchtverkeersleiding, directe levensondersteunende machines of wapensystemen of in de
on-line besturing van apparatuur in een gevaarlijke omgeving die faalveilige prestaties
vereist ("ultra-gevaarlijke activiteiten"). Licentiegever en distributeurs doen uitdrukkelijk
afstand van enige expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor ultra-gevaarlijke
activiteiten. U verklaart en garandeert dat u de diensten voor dergelijke doeleinden niet
zult gebruiken. U stemt ermee in licentiegever te verdedigen en te vrijwaren tegen verlies,
aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook die licentieverlener lijdt als gevolg
van uw schending van de garantie in de vorige zin.
Het gebruik van de diensten kan tijdelijk worden opgeschort zonder voorafgaande
kennisgeving voor onderhoud en reparatie, veiligheidsredenen, systeemfouten of andere
omstandigheden, of een dienst kan permanent worden stopgezet naar goeddunken van de
licentiegever.
Apparaten die in de Verenigde Staten worden verkocht, hebben geen CE-certificering en
zijn alleen bedoeld voor gebruik in de Verenigde Staten. Deze apparaten voldoen aan deel
15 van de Amerikaanse FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) De apparaten mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2)
de apparaten moeten elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die
een ongewenste werking kan veroorzaken.

3. Voorwaarden voor updates
Licentieverlener kan van tijd tot tijd patches, bugfixes, updates, upgrades en andere
wijzigingen aan de prestaties van de diensten ontwikkelen met betrekking tot
basisconnectiviteit, installatie en updates via de ether ("updates"). De voorwaarden van
deze licentie zijn van toepassing op door de Licentiegever verstrekte Updates die de
originele diensten vervangen en / of aanvullen, tenzij deze update vergezeld gaat van een
afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn.

Door gebruik te maken van de diensten , stemt u hierbij in met het automatisch downloaden
en installeren van deze Updates, die automatisch kunnen worden gedownload en
geïnstalleerd op uw mobiele apparaat en apparaten, indien van toepassing, zonder
aanvullende kennisgeving of aanvullende toestemming.
Als u dergelijke updates niet wilt, is uw enige remedie (i) voor gelicentieerde applicatieupdates het uitschakelen van de automatische update-functionaliteit in uw mobiele
apparaatinstellingen of het verwijderen van de gelicentieerde applicatie vanaf uw mobiele
apparaat of (ii) voor software-updates is om beëindig uw Nokia WiFi-account en gebruik uw
apparaten niet meer. Als u later een van de voorgaande dingen ongedaan maakt
(bijvoorbeeld door de automatische updatefunctie op uw mobiele apparaat in te schakelen
of het gebruik van uw apparaat opnieuw te starten), begrijpt u dat de automatische
download en installatie van updates opnieuw zal beginnen en dat u instemt met een
dergelijke automatische updates. Voor zover updates niet automatisch worden
geïnstalleerd, erkent u dat u mogelijk updates moet installeren om het gebruik van of de
volledige functionaliteit van de diensten en de apparaten te blijven gebruiken en u stemt
ermee in dergelijke updates onmiddellijk te installeren.

4. Ondersteuning en onderhoud
Licentiegever heeft geen verplichting om u technische of andere ondersteuning te bieden,
tenzij dit afzonderlijk schriftelijk tussen u en de licentiegever is overeengekomen. In het
geval van dergelijke ondersteuning door licentiegever, begrijpt u en gaat u ermee akkoord
dat de ondersteuning is gegeven op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis en
licentiegever heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheden die verband houden met
dergelijke ondersteuning.

5. FOSS
De diensten bevatten gratis of open source software (“FOSS”) waarop de
licentieverplichtingen van derden van toepassing zijn. Open Source Compliance-informatie
is beschikbaar op www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/ en geeft de licentie aan
waaronder dergelijke FOSS is vrijgegeven en bevat vereiste bevestigingen, legenda's en/of
kennisgevingen. Tenzij anders voorgeschreven door een FOSS-licentie (zoals GPL, LGPL en
Affero GPL) waarvoor Licentiegever dezelfde rechten moet verlenen aan de partijen aan wie
we de FOSS distribueren, uw rechten op gebruik, kopiëren en verder verspreiden (indien van
toepassing) de FOSS vallen onder deze Overeenkomst en niet onder de FOSS-licentie die
oorspronkelijk van toepassing was op de FOSS.
Houd er rekening mee dat als u de Nokia-software op enigerlei wijze aanpast, inclusief maar
niet beperkt tot het upgraden van het consumentenimago volgens de instructies op
https://resources.nokia.com/asset/300001, het product kan worden beïnvloed en geen
langer geschikt voor het beoogde doel. Uw garantie kan komen te vervallen in geval van (i)
andere wijzigingen dan door geautoriseerde Nokia-technici; of (ii) behandeling of gebruik

niet in overeenstemming met de Nokia WiFi-app, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi veiligheids- en
regelgevende informatie of andere instructies die door Nokia worden verstrekt;
Voor meer informatie over het gebruik en de garantie van uw Nokia WiFi Beaconhardwareapparaten, raadpleegt u de instructies in de folders in het productpakket en
aanvullende informatie op www.nokia.com/wifi/legal.

6. Privacy / toestemming voor gebruik van gegevens
Wanneer u het apparaat en de diensten gebruikt, moet de licentiegever mogelijk
persoonsgegevens verzamelen om u de diensten te leveren. "Persoonlijke gegevens"
betekent de gegevens die u rechtstreeks kunnen identificeren. Ze omvatten onder andere
uw e-mailadres, naam, voornaam, telefoonnummer, IP-adres, adres, evenals alle andere
informatie die is gekoppeld aan de voorgaande persoonlijke gegevens die automatisch
worden verzameld wanneer u het apparaat en de diensten gebruikt, zoals netwerk
internetproviders, statistieken over het gebruik van netwerkbandbreedte, enz. door de
diensten te downloaden, installeren of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn
aan de voorwaarden van deze sectie, het volledige privacybeleid van de licentiegever
ophttps://www.nokia.com/en_int/privacy en de aanvullende privacyverklaring op
www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. We moedigen u aan om dit privacybeleid regelmatig te
lezen.
Licentiegever kan ook informatie verzamelen en verwerken met betrekking tot het
downloaden, installeren en/of gebruiken van de diensten om de kwaliteit en prestaties van
zijn producten te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot: Diensten versies gedownload,
geïnstalleerd en/of gebruikt, foutopsporingsgegevens, locatiegegevens en andere
gebruiksinformatie en analyse van gebruiksgegevens uit uw apparaatnetwerk en alle
verzamelde informatie die als persoonlijke gegevens wordt beschouwd onder de
toepasselijke wetgeving (gezamenlijk "gebruiksinformatie"). U stemt uitdrukkelijk in met
het verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken van dergelijke gebruiksinformatie door
de licentiegever. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te
trekken en de gebruiksinformatie te corrigeren. Gebruiksinformatie wordt anoniem
ingediend bij de licentiegever. De licentiegever deelt gebruiksinformatie die aan u is
gelieerd niet met derden tenzij de licentiegever (i) uw toestemming heeft; (ii) concludeert
dat het wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen van mening is dat toegang, bewaring of
openbaarmaking van dergelijke gebruiksinformatie redelijkerwijs noodzakelijk is om een
rechtmatig belang van de licentiegever, zijn gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii)
dergelijke informatie verstrekt in anonieme of pseudonieme geaggregeerde vorm.

7. Terugkoppelling
U kunt op eigen risico ideeën, suggesties en/of voorstellen indienen bij de licentiegever
(inclusief alle rapporten over bugs of fouten in de diensten) (“Feedback”) en de

licentieverstrekker heeft geen verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot
geheimhoudingsverplichtingen) met betrekking tot dergelijke feedback. U verklaart en
garandeert dat u alle rechten hebt die nodig zijn om de feedback in te dienen. U accepteert
en verleent licentiegever hierbij een volledig betaald, royaltyvrij, eeuwigdurend
onherroepelijk, wereldwijd en volledig sublicentieerbaar recht en licentie voor het
gebruiken, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, aanpassen, wijzigen, opnieuw
indelen, maken van afgeleide werken van, en anders commercieel of niet-commercieel
misbruik maken van de feedback op een niet-exclusieve basis, en sublicenties verlenen voor
de diensten of soortgelijke producten of diensten, en dat de licentieverlener geen
verplichtingen heeft (tenzij anders vermeld in de van toepassing zijnde voorschriften) met
betrekking tot dergelijke Feedback.

8. Beëindiging
Deze overeenkomst is van kracht vanaf de eerste datum waarop u de diensten downloadt
en installeert. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de diensten die
door de licentieverlener zijn verleend permanent te verwijderen.
Uw rechten voor eindgebruikers worden automatisch en onmiddellijk beëindigd zonder
kennisgeving van de licentiegever als u zich niet houdt aan de bepalingen van deze
overeenkomst. In dergelijke gevallen moet u de diensten onmiddellijk verwijderen.
Als u direct of indirect een claim indient (zoals hieronder gedefinieerd) van een inbreuk op
het octrooi tegen een entiteit die beweert dat de diensten geheel of gedeeltelijk een directe
of bijdragende octrooi-inbreuk vormen of aanleiding geeft tot octrooi-inbreuk (een
“Claim”), deze overeenkomst, inclusief alle rechten die u krachtens deze overeenkomst zijn
verleend, kan met terugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk worden beëindigd vanaf de
datum waarop u voor het eerst de diensten hebt ontvangen, naar keuze van de
licentiegever.

9. Diensten en materialen van derden
De diensten kunnen toegang bieden tot diensten en websites die worden uitgevoerd of
geleverd door de diensten (de "aanvullende diensten") en diensten en websites van derden
("diensten van derden", en tezamen met de extra diensten, de "gecombineerde
diensten"). Voor het gebruik van de gecombineerde diensten is mogelijk internettoegang
vereist en moet u aanvullende servicevoorwaarden accepteren.
U begrijpt dat u door gebruik te maken van een van de gecombineerde diensten, inhoud
kunt tegenkomen die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden
beschouwd, welke inhoud al dan niet kan worden geïdentificeerd als een expliciete taal, en
dat de resultaten van een zoekopdracht of invoer van een een bepaalde URL kan
automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal genereren.
Niettemin stemt u ermee in om de gecombineerde diensten op uw eigen risico te gebruiken

en dat de licentiegever jegens u niet aansprakelijk is voor inhoud die aanstootgevend,
onfatsoenlijk of aanstootgevend zou kunnen zijn.
Bepaalde gecombineerde diensten kunnen inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of
materialen van derden ("materialen van derden") weergeven, opnemen of beschikbaar
stellen of links naar bepaalde websites van derden verschaffen. Door gebruik te maken
van de gecombineerde diensten, erkent u en stemt u ermee in dat de licentiegever niet
verantwoordelijk is voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud, nauwkeurigheid,
volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen,
kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke materialen of websites van derden. De
licentiegever staat niet in voor en onderschrijft en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of een andere persoon voor diensten
van derden, materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of
diensten van derde partijen. Materialen van derden en koppelingen naar andere websites
worden uitsluitend voor uw gemak geleverd. Financiële informatie die door
gecombineerde diensten wordt weergegeven, is alleen bedoeld voor algemene
informatieve doeleinden en is niet bedoeld als beleggingsadvies. Voordat u een
effectentransactie uitvoert op basis van informatie die is verkregen via de
gecombineerde diensten , dient u een financiële professional te raadplegen.
Locatiegegevens die door gecombineerde diensten worden verstrekt, zijn uitsluitend
bedoeld voor elementaire navigatiedoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt
in situaties waar nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn of waar onjuiste, onjuiste of
onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel, eigendom of
milieuschade. . Noch de licentiegever, noch een van zijn inhoudleveranciers, garandeert de
beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van
aandeleninformatie of locatiegegevens die worden weergegeven door gecombineerde
diensten.
U stemt ermee in dat alle gecombineerde diensten eigendomsinhoud, informatie en
materiaal bevatten dat wordt beschermd door toepasselijk intellectueel eigendom en
andere wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, en dat u dergelijke
eigendomsinhoud, informatie of materialen op geen enkele manier zult gebruiken,
uitgezonderd toegestaan gebruik van de gecombineerde diensten. Geen enkel deel van de
gecombineerde diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke manier
dan ook. U gaat ermee akkoord op geen enkele manier afgeleide werken te wijzigen, huren,
leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de gecombineerde
diensten, en u zult de gecombineerde diensten niet op enigerlei ongeautoriseerde manier
exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot, door overtreding of belastbaarheid van de
netwerkcapaciteit. U stemt er verder mee in om de gecombineerde diensten op geen enkele
manier te gebruiken om de rechten van enige andere partij lastig te vallen, te misbruiken, te
stalken, te bedreigen, te schenden of anderszins te schenden, en dat de licentiegever op
geen enkele manier verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, noch voor enige
intimiderende, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende of illegale berichten of

uitzendingen die u mogelijk ontvangt als gevolg van het gebruik van een van de
gecombineerde diensten.
Bovendien zijn diensten van derden en materialen van derden die kunnen worden geopend
vanuit, weergegeven op of gekoppeld aan het Android-product niet in alle talen of in alle
landen beschikbaar. De licentiegever verklaart niet dat dergelijke diensten van derden en
materialen van derde partijen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde
locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot dergelijke diensten van derden
en materialen van derden, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de
naleving van toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke lokale
wetgeving. De licentiegever en zijn licentiegevers behouden zich het recht voor om te allen
tijde zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot gecombineerde diensten te
wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. In geen enkel geval is de
licentiegever aansprakelijk voor het verwijderen of uitschakelen van toegang tot dergelijke
gecombineerde diensten. De licentiegever kan ook grenzen stellen aan het gebruik van of
de toegang tot bepaalde gecombineerde diensten, in elk geval en zonder kennisgeving of
aansprakelijkheid.

10. GEEN GARANTIE
DE DIENSTEN EN DE AANVULLENDE DIENSTEN ZIJN ZONDER GARANTIE AAN U VERSTREKT. U
KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN VAN STAAT TOT STAAT, PROVINCIE OF
LAND. ANDERS DAN TOEGELATEN VOLGENS DE WET, SLUIT DE LICENTIEGEVER DE ANDERE
RECHTEN DIE U HEEFT NIET UIT, BEPERKTE OF SCHORSING DAARVAN, MET INBEGRIP VAN
DIE WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE NIET-CONFORMITEIT VAN EEN
VERKOOPCONTRACT. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETTEN
VAN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND TE RAADPLEGEN.
U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
EN DE EXTRA DIENSTEN UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE
RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID
EN INSPANNINGEN BIJ U IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN
TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN EN AANVULLENDE DIENSTEN
GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN
ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN WIJST DE LICENTIEVERBAND HIERBIJ ALLE
GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN AANVULLENDE
DIENSTEN, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE
IMPLICIETE GARANTIES EN / OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN
BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID,
STILZWIJGEND GENOT EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN.
DE LICENTIEGEVER BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN DE INTERFERENTIE VAN UW
GENOEGENHEID VAN DE DIENSTEN, DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERMELD IN OF DE
DIENSTEN DIE DOOR DE DIENSTEN WORDEN VERRICHT OF GELEVERD, AAN UW VEREISTEN

VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN,
OF DAT DEFECTEN IN DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
U ERKENT VERDER DAT DE DIENSTEN NIET BEDOELD OF GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN
SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR DE VERTRAGING OF TIJD VERTRAGING VAN, OF FOUTEN
OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE GELEVERD DOOR, DE
DIENSTEN KAN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL, OF ERNSTIGE FYSIEKE OF
MILIEUSCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ULTRAGEVAARLIJKE ACTIVITEITEN.
GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR
LICENTIEGEVER OF HAAR GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER ZULLEN EEN GARANTIE
MAKEN. INDIEN DE DIENSTEN DEFECT ZIJN, VEROORDEELT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN
ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. SOMMIGE JURISDICTIES
STAAN DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN
TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, DUS DE
BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

11. Beperking van de aansprakelijkheid
VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE WET, ZAL DE LICENTIEGEVER IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE,
INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING,
VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING VAN EEN BEDRIJF OF ENIG ANDERE COMMERCIËLE
SCHADE OF VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK OF DE
ONMISBAARHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, MAAR OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT
DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERS) EN
ZELFS INDIEN DE LICENTIEVERMOGEN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE . SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DEZE
BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. In geen geval zal de totale
aansprakelijkheid van de licentiegever jegens u voor alle schade (anders dan die mogelijk
vereist is door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk letsel) hoger zijn dan
het bedrag van vijftig Amerikaanse dollars (USD 50,00). De voorgaande beperkingen zijn van
toepassing zelfs als de bovengenoemde remedie niet voldoet aan haar essentiële doel.
MAAK OOK EEN BACK-UP VAN ALLE GEGEVENS EN INHOUD DIE IS OPGESLAGEN OP UW
NOKIA WIFI-APPARAAT VOORDAT U UW APPARAAT VOOR ONDERHOUD WEGBRENGT,
OMDAT ONDERHOUDSACTIVITEITEN ALLE DATA VAN UW NOKIA WIFI-APPARAAT WISSEN. DE
LICENTIEGEVER EN ZIJN GEMACHTIGDE SERVICECENTRA ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VERLIES VAN UW GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

12. Vergoeding

U stemt ermee in de licentiegever en zijn licentiegevers te verdedigen, te vrijwaren en te
behouden tegen claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, kostuums of
uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten die door de licentiegever zijn gemaakt of
licentiegevers als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de diensten op elk moment; Uw
schending van deze overeenkomst of van toepassing zijnde wet- of regelgeving; enige
inbreuk of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij
veroorzaakt door uw gebruik of exploitatie van de diensten; of enige geschillen of
problemen tussen u en een derde partij. De licentiegever behoudt zich het recht voor om de
enige verdediging aan te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan
schadevergoeding door u (en zonder uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot
dergelijke kwestie te beperken), en in dat geval gaat u ermee akkoord samen te werken met
het verweer van de licentieverlener voor een dergelijke claim.

13. Export
U erkent dat diensten mogelijk onder de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde
Staten, de Europese Unie en/of andere landen vallen (cumulatief, "exportwetten"). U mag
de diensten niet importeren, gebruiken, distribueren, exporteren, herexporteren,
overdragen of verzenden (zelfs als deze zijn opgenomen in andere items) in strijd met de
exportwetten. U stemt ermee in om volledig mee te werken met de licentieverlener in
enige officiële of niet-officiële audit of inspectie in verband met toepasselijke
exportcontrolereglementen of importregelingen en zal de licentiegever en licentiegevers
schadeloos stellen voor, of verdedigen tegen, of in verband met een schending van dit
artikel door u.
U verklaart en garandeert dat: (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo van
de Amerikaanse regering geldt, of die door de Amerikaanse regering is aangewezen als een
land dat "terroristen ondersteunt"; en (ii) u staat niet op een lijst van verboden of beperkte
partijen van de Amerikaanse overheid.

14. Geen impliciete licenties of patentlicenties
Er zijn geen impliciete licenties of andere impliciete rechten die zijn verleend onder deze
overeenkomst en alle rechten, behalve die uitdrukkelijk hieronder worden verleend, blijven
bij de licentiegever en zijn licentiegevers. Bovendien worden geen licenties of immuniteiten
verleend aan de combinatie van de diensten met enige andere software of hardware die niet
door de licentieverlener onder deze overeenkomst wordt geleverd.
Er worden geen licenties voor octrooien van de licentieverlener verleend onder deze
overeenkomst.
Alle rechten en licenties die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn vermeld, zijn
voorbehouden aan de licentiegever en/of zijn licentiegevers.

15. Eindgebruikers van de Amerikaanse overheid
De diensten en gerelateerde documentatie zijn "Commercial Items", zoals die term is
gedefinieerd op 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit "Commercial Computer Software" en
"Commercial Computer Software Documentation", zoals zulke termen worden gebruikt in
48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. § 227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met
48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. § 227.7202-1 tot en met 227.7202-4, in voorkomend geval,
de commerciële computersoftware en commerciële computersoftwaredocumentatie
worden in de licentie gegeven aan eindgebruikers in de VS (a) alleen als commerciële
artikelen en (b) met alleen die rechten die aan alle andere zijn verleend eindgebruikers
volgens de bepalingen en voorwaarden hierin. Niet-gepubliceerde rechten die zijn
voorbehouden onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten.

16.

Handelsmerkbeleid

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en
bedrijfsnamen die worden vermeld op de Nokia WiFi-website (“website”), de gelicentieerde
toepassing en/of het productmateriaal van het apparaat kunnen handelsmerken of
handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. Uw toegang tot de website en/of het
gebruik van de gelicentieerde applicatie en/of apparaat-productmaterialen mag niet
worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet, estoppel of anderszins, van enige
licentie of recht om merken te gebruiken die verschijnen op de Website, de gelicentieerde
applicatie, en/of het materiaal van het product zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de licentiegever of de derde-eigenaar ervan. Zonder de algemeenheid van
het voorgaande te beperken, is het u verboden om dergelijke merken te gebruiken als een
hyperlink naar de website of een andere website van de licentiegever.

17. Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien enige voorwaarde, convenant of voorwaarde van deze overeenkomst of de
toepassing daarvan op een partij of omstandigheden, in enige mate ongeldig of nietafdwingbaar wordt verklaard, dan blijft de rest van deze overeenkomst, of de toepassing
van een dergelijke voorwaarde, convenant of voorwaarde voor andere partijen of
omstandigheden dan die waarvoor het ongeldig of niet-afdwingbaar is verklaard, worden
hierdoor niet beïnvloed en elke voorwaarde, convenant of voorwaarde van deze
overeenkomst is geldig en wordt ten uitvoer gebracht voor zover toegestaan door de wet.

18. Keuze van de wet
De wetten van de staat New York, met uitzondering van de conflictregels, regelen deze
licentie en uw gebruik van de diensten, inclusief, zonder beperking, de constructie,
interpretatie, uitvoering en handhaving ervan, behalve als u de diensten buiten de NoordAmerika of Zuid-Amerika, in welk geval de wetten van Frankrijk alle zaken regelen die
voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst. Uw gebruik van de diensten

kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale, nationale of internationale wetten.
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van
goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.
Alle geschillen tussen de partijen zullen definitief worden beslecht in overeenstemming met
het Reglement van Bemiddeling en Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel
door drie (3) arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de regels. In gevallen
waarin de wetten van de staat New York van toepassing zijn, moet de arbitrage plaatsvinden
in New York, New York. In gevallen waarin het Franse recht van toepassing is, moet de
arbitrage plaatsvinden in Genève, Zwitserland. Elke arbitrage onder deze overeenkomst zal
op individuele basis plaatsvinden: klassenarbitraties en class actions zijn niet toegestaan. U
BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U EN DE LICENTIEGEVER DOOR DEZE
OVEREENKOMST IN TE SCHAKELEN, HET RECHT VOORZIEN OM DOOR JURY TE PROBEREN
OF AAN EEN KLASSEACTIE AAN TE NEMEN.
Niettegenstaande het voorgaande, heeft de licentiegever het recht om een gerechtelijke
procedure in te stellen bij een rechtbank met gerechtelijke of andere billijke rechtsmiddelen
in afwachting van een definitieve beslissing door de arbiter.

19. Volledige overeenkomst
Dit is de volledige overeenkomst tussen de licentiegever en u met betrekking tot de
diensten en vervangt alle eerdere verklaringen, discussies, ondernemingen,
eindgebruikersovereenkomsten, communicatie of advertenties met betrekking tot de
diensten.

EINDE VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

