An Apple Subsidiary
NEDERLANDS

Claris FileMaker Go Software licentieovereenkomst
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG ALVORENS GEBRUIK TE MAKEN
VAN DE FILEMAKER COMPUTERPROGRAMMATUUR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE
COMPUTERPROGRAMMATUUR ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE.
INSTALLEER EN/OF GEBRUIK DE COMPUTERPROGRAMMATUUR NIET INDIEN U DEZE
LICENTIEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT.
BELANGRIJK: voor zover deze computerprogrammatuur wordt gebruikt voor de verveelvoudiging van
werken, is de aan u verstrekte licentie beperkt tot de verveelvoudiging van niet beschermde werken,
werken waarvan u het auteursrecht bezit, werken waarvoor u voor de verveelvoudiging toestemming
hebt gekregen of waarvan verveelvoudiging rechtens is toegestaan. Indien u twijfelt over uw rechten
terzake dient u een juridisch adviseur te raadplegen.
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Algemeen

(a) De Claris FileMaker Go computerprogrammatuur, content en documentatie (hierna gezamenlijk te
noemen: "FileMaker Software") wordt door Claris International Inc. en/of Claris International (hierna gezamenlijk
te noemen: "Claris") aan u in licentie gegeven, hetgeen uitdrukkelijk geen overdracht van enig (intellectueel)
eigendomsrecht inhoudt. U mag deze Software enkel gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst,
waarbij Claris zich alle rechten voorbehoudt die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.
(b) Claris levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige upgrades of updates op de FileMaker
software voor uw compatibele iOS-apparaten van Apple. Claris levert u gratis alle eventuele upgrades en
updates die worden uitgebracht tot, maar niet met inbegrip van, de volgende belangrijke nieuwe versie van de
FileMaker software. Als u bijvoorbeeld oorspronkelijk een licentie voor versie 1.X van deze FileMaker software
hebt gekocht, levert Claris u gratis alle eventuele software-upgrades of -updates (bijvoorbeeld versie 1.2 of 1.3)
tot, maar niet met inbegrip van, versie 2.X van de FileMaker software. Na de volgende belangrijke nieuwe versie
van de FileMaker software zet Claris, naar eigen goeddunken, de levering van kleinere updates of verbeteringen
op de FileMaker software mogelijk voort. Dergelijke upgrades en updates bevatten mogelijk niet alle functies van
de bestaande softwareversie of nieuwe functies die Claris voor de nieuwere modellen van iOS-apparaten van
Apple uitbrengt en kunnen, naar eigen goeddunken van FileMaker, gratis of tegen betaling ter beschikking
worden gesteld. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades of updates van de software
die door Claris worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke FileMaker
software, tenzij een dergelijke upgrade of update een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden
van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn.
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Toegestaan gebruik en beperkingen

(a) Met inachtneming van de voorwaarden van deze licentieovereenkomst en de App Store, heeft u het
niet overdraagbare recht om de FileMaker Software te installeren en gebruiken op een originele Apple Ipad of
Iphone waarvan u het eigendom heeft of waarover u vrijelijk kan beschikken. U mag de FileMaker Software niet
verspreiden of gebruiken in een (netwerk-) omgeving waar het gelijktijdig kan worden gebruikt door meerdere
apparaten. Het is niet toegestaan om de FileMaker Software te verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, verspreiden
of sub-licenties te verstrekken. U heeft het recht om deze Software te gebruiken voor het verkrijgen van toegang
tot de data die is opgeslagen op de FileMaker Server of in de FileMaker Cloud for AWS indien u het recht op

toegang heeft gekocht onder één van de FileMaker volumelicentieprogramma's (bijvoorbeeld
FileMaker Sitelicentie, FileMaker Gebruikerslicentie, enz.). De voorwaarden van de toepasselijke
Claris volumelicentieovereenkomst beschrijven de condities waaronder u recht op toegang heeft.
(b) U zult noch zelf noch anderen in de gelegenheid stellen om de FileMaker Software te kopiëren
(behoudens voor zover uitdrukkelijke toegestaan in de licentievoorwaarden of “Gebruiksrechten”) of te
decompileren, reverse engineren, disassemblen, trachten de sourcecode achterhalen, ontcijferen/ontsleutelen
of er afgeleide werken van te maken. Het voorgaande geldt eveneens voor (elektronische) diensten die door
Claris beschikbaar worden gesteld of delen daarvan.
(c) De FileMaker Software mag worden gebruikt voor de verveelvoudiging van werken die niet
beschermd zijn, het werken zijn waarvan u het auteursrecht bezit of werken waarvoor u voor de verveelvoudiging
toestemming hebt gekregen ofwel waarvan verveelvoudiging rechtens is toegestaan. Eigendomsrechten en/of
rechten van intellectueel eigendom behoort toe aan de betreffende rechthebbende. Dergelijke werken zijn
mogelijk beschermd door auteursrecht of andere nationale of internationale regelgeving en onderworpen
aan gebruiksvoorwaarden van degene die de werken beschikbaar heeft gesteld. Deze licentievoorwaarden
verlenen u niet het recht om dergelijke werken te gebruiken / te verveelvoudigen. Voorbeelden: “stock” foto’s,
afbeeldingen, grafische afbeelding, clipart, kunstwerken of werken van gelijke strekken (Digitale Werken) die
beschikbaar zijn gesteld door Claris of haar Licentiegevers as onderdeel van de FileMaker Software of diensten
(met inbegrip van Digitale Werken die onderdeel vormen van templates, (opmaak)thema’s/voorbeelden.
Gebruikershandleidingen en instructiemateriaal) mogen niet los, op standalone basis, van de FileMaker Software
worden gebruikt of verspreid, ongeacht of dat op commerciële of niet commerciële basis plaatsvindt.
(d) Financiële of informatie over gezondheid die door de FileMaker Software in beeld wordt gebracht,
geldt enkel in algemene zin, en is niet bedoeld als een vervanging van financieel of medisch advies of informatie
die ook van toepassing is op uw persoonlijke situatie of informatie waarin u in alle gevallen op kan vertrouwen.
U bent zelf verantwoordelijk voor financiële of medische beslissingen, alsmede alle consequenties die daaruit
voortvloeien en u dient, indien van toepassing, altijd advies of ondersteuning in te winnen bij een terzake
deskundige financieel of medisch adviseur.
(e) Bepaalde onderdelen van de FileMaker Software alsmede Open Source-programma's van
andere fabrikanten die samen met de FileMaker Software worden geleverd (gezamenlijk de "Open Sourcecomponenten" genoemd), zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door FileMaker op de
Open Source-website (http://www.FileMaker.com/support/downloads/?nav=support-downloads). Het is u
toegestaan uitsluitend deze Open Source-componenten te wijzigen of te vervangen, mits (i) de uit de aanpassing
voortvloeiende gewijzigde FileMaker Software wordt gebruikt in overeenstemming met de toegestane
gebruikswijzen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) u voor het overige voldoet aan de voorwaarden van deze
licentie en eventuele andere licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Open Sourcecomponenten. Claris is niet verplicht onderhoud, technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren
voor de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde FileMaker Software.
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Gebruik gegevens. Claris en dochterondernemingen en vertegenwoordigers van FileMaker
diagnostische, technische en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en
gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw iOS-apparaat, computer, systeem- en
applicatiesoftware en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om software-updates,
productondersteuning en andere aan de FileMaker Software gerelateerde diensten te bieden (indien van
toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. Claris kan ook
gebruiken maken van algemene informatie, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk
kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te verbeteren of u diensten en technologieën
te bieden. Claris beschermt uw gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het
privacybeleid van Claris. Deze richtlijnen zijn in deze licentie opgenomen, maar zijn ook te vinden op
http://www.filemaker.com/company/legal/privacy.
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Beëindiging. Deze licentieovereenkomst is van kracht totdat zij beëindigd is. De overeenkomst eindigt
van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst of enige voorafgaande mededeling van Claris, indien u niet
voldoet aan enige voorwaarde van deze licentieovereenkomst. In het geval van een dergelijke beëindiging bent u
verplicht de FileMaker Software, alsmede al het bijbehorende schriftelijke materiaal, en alle kopieën daarvan te
vernietigen. De bepalingen in de artikelen 5, 6, 8 en 9 zullen na de beëindiging onverminderd van kracht blijven.
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Garantie beperkingen

5.1 Indien een consument bent (iemand die FileMaker gebruikt buiten beroep of bedrijf) is het mogelijk
dat onderstaande beperkingen rechtens niet zijn toegestaan, en derhalve niet van toepassing zijn op u.
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met uw plaatselijke consumentenbond.
5.2 U VERKLAART HIERBIJ – EN VOORZOVER RECHTENS TOEGESTAAN GAAT U ER MEE
AKKOORD – DAT U ER MEE BEKEND BENT DAT HET GEBRUIK VAN DE FILEMAKER SOFTWARE EN
DIENSTEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS DAT HET RISICO TEN AANZIEN VAN VOLDOENDE KWALITEIT,
PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING VOLLEDIG BIJ U BERUST.
5.3 VOOR ZOVER RECHTENS TOEGESTAAN WORDT DE FILEMAKER SOFTWARE AS-IS
BESCHIKBAARGESTELD INCLUSIEF EVENTUELE GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN CLARIS EN
HAAR LICENTIEGEVERS (HIERNA VOOR DEZE BEPALING 5 EN BEPALING 6 TE NOEMEN “FILEMAKER)
AANVAARDEN NADRUKKELIJK GEEN ENKELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID EN/OF VOORWAARDEN,
HETZIJ UITDRUKKELIJK HERZIJ IMPLICIET, DAAR ONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT,
GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL MET BETREKKING TOT DE FILEMAKER SOFTWARE EN HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE
MATERIAAL EN DIENSTEN. BOVENDIEN BESTAAT ER GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT
VERSTORING OF AANTASTING VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE ALSMEDE INBREUKEN OP
EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.
5.4 CLARIS VERSTREKT GEEN GARANTIE: MET BETREKKING TOT DE AFWEZIGHEID VAN
VERSTORING OF AANTASTING VAN UW GENOT VAN DE FILEMAKER SOFTWARE OF DIENSTEN, DAT DE
FUNCTIONALITEIT EN AANWEZIGE FUNCTIES VAN DE FILEMAKER SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN
UW BEHOEFTEN, DAT DE FILEMAKER SOFTWARE ON- ONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZAL
FUNCTIONEREN, DAT DE FILEMAKER SOFTWARE COMPATIBLE IS MET SOFTWARE VAN DERDEN OF
DAT EVENTUELE GEBREKEN IN DE FILEMAKER SOFTWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD.
5.5 U VERKLAART HIERBIJ DAT U ER MEE BEKEND BENT DAT DE FILEMAKER SOFTWARE NIET
BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN EEN OMGEVING WAAR DEFECTEN AAN DE FILEMAKER
SOFTWARE OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN CONTENT, DATA OF INFORMATIE LETSEL, DE
DOOD OF MATERIELE OF MILIEUSCHADE TOT GEVOLG KAN HEBBEN, MET INBEGRIP VAN DE BESTURING
VAN KERNCENTRALES, LUCHTVAARTNAVIGATIE- OF CONTROLESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN EN
LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN.
5.6 GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN CLARIS OF EEN BEVOEGDE
VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIS ZAL ENIGE GARANTIE KUNNEN INHOUDEN. INDIEN DE FILEMAKER
SOFTWARE OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN ZULLEN DE KOSTEN VOOR HERSTEL VOOR UW
REKENING KOMEN. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN OM DE HIER BEDOELDE
AANSPRAKELIJKHEDEN UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, BESTAAT DE MOGELIJKHEID DAT DE
BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DE VOORWAARDEN VAN DEZE
VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND
UIT DIT ARTIKEL 5 TASTEN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN KLANT DIE DE SOFTWARE ANDERSZINS
VERKRIJGT DAT IN HET KADER VAN BEDRIJFSVOERING NIET AAN, NOCH BEPERKEN OF SLUITEN ZIJ
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR
NALATIGHEID VAN CLARIS.
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BEPERKING VAN VERHAAL EN SCHADELOOSSTELLING. IN GEEN GEVAL ZIJN CLARIS,
HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ OF DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, ALSMEDE DIRECTEUREN,
FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS VAN VOORNOEMDE RECHTSPERSONEN AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE GEVOLGSCHADE DAN WEL INCIDENTELE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE (DERGELIJKE SCHADE
OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING,
VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE), OF DEZE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF NIET,
ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE FILEMAKER SOFTWARE OF HET BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE
MATERIAAL, ONGEACHT DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING EN ZELFS INDIEN CLARIS OF EEN
VERTEGENWOORDIGER VAN CLARIS IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE
SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CLARIS VOOR DIRECTE SCHADE, ONTSTAAN DOOR WELKE
OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, ZAL BEDRAGEN HET HOOGSTE VAN DE
NAVOLGENDE BEDRAGEN: $ 5,00 (VIJF AMERIKAANSE DOLLARS) OF HET BEDRAG DAT IS BETAALD
VOOR DE FILEMAKER SOFTWARE DIE DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. PARTIJEN ZIJN HET EROVER
EENS DAT DEZE BEPERKING VAN VERHAAL EN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS, ZELFS ALS
VOORNOEMDE SCHADELOOSSTELLING HAAR BEDOELDE WERKING MIST. DEZE BEPERKING IS NIET
VAN TOEPASSING IN HET GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL. IN EEN DERGELIJK GEVAL GELDT DE
AANSPRAKELIJKHEID ECHTER SLECHTS TEN BELOPE VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HET
TOEPASSELIJKE RECHT VEREIST. AANGEZIEN IN SOMMIGE LANDEN DEZE UITSLUITING VAN
AANSPRAKELIJKHEID OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE
SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, KAN HET ZO ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN
TOEPASSING IS.
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Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan de FileMaker Software te gebruiken of anderszins te
exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en
van het rechtsgebied waarin u de FileMaker Software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is
het u niet toegestaan de FileMaker software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de
Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury
Department samengestelde lijst van "Specially Designated Nationals" of op de door het U.S. Department of
Commerce samengestelde "Denied Person’s List" of "Entity List". Door de FileMaker Software te gebruiken,
verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt.
U verklaart tevens dat u de FileMaker Software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens
de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de
fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens.
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Toepasselijk Recht en Deelbaarheid. Indien FileMaker gevestigd is in het land waar deze licentie is
verkregen, zal de wetgeving van het land waarin die vestiging gevestigd is op deze overeenkomst van
toepassing zijn. In de overige gevallen zal deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de Verenigde
Staten en van de Staat Californië. Partijen komen overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980), inclusief amendementen, uitdrukkelijk
niet van toepassing is op deze overeenkomst. Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig of
vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
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Volledige overeenkomst en toepasselijk recht. Deze licentie overeenkomst behelst de volledige
overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de FileMaker Software en vervangt alle eventuele eerdere,
mondelinge dan wel schriftelijke, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot de onderhavige materie.
Wijzigingen of aanvullingen zijn binden Claris enkel indien schriftelijk aangegaan en rechtsgeldig ondertekend
door Claris. Deze voorwaarden zijn een vertaling van de toepasselijke voorwaarden in de Engelse taal. Ingeval
van conflict tussen deze Nederlandse vertaling en de Engelse versie, prevaleert het bepaalde van de Engelse
Versie, tenzij zulks rechtens niet is toegestaan.
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Auteursrecht van derden. In gedeelten van de FileMaker Software wordt software of ander materiaal
gebruikt waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden
en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de online elektronische
documentatie bij de FileMaker Software of op andere wijze in het materiaal opgenomen of aan het materiaal
toegevoegd, en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden.
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