LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS
INZAKE SEAGATE SOFTWARE
LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EULA”)
ZORGVULDIG DOOR. DOOR TE KLIKKEN OP “IK GA AKKOORD” EN ELKE DOOR U
GENOMEN STAP OM HET GEHELE OF EEN DEEL VAN DIT PRODUCT (WAARONDER
BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT DE SOFTWARE EN DE BESTANDEN (HIERNA:
DE “SOFTWARE”), DE HARDWARE (HIERNA: DE ("HARDWARE") OF ANDERE
GEGEVENSDRAGERS) (HIERNA TEZAMEN: HET “PRODUCT”) TE DOWNLOADEN,
INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, AANVAARDEN U EN/OF UW BEDRIJF ALLE IN
DEZE OVEREENKOMST VERVATTE VOORWAARDEN. INDIEN U DIT PRODUCT
AANSCHAFT TEN BEHOEVE VAN UW BEDRIJF, VERKLAART U HIERBIJ DAT U
GEMACHTIGD BENT UW BEDRIJF RECHTSGELDIG TE VERTEGENWOORDIGEN
TERZAKE VAN HET AANGAAN VAN DEZE EULA TEN BEHOEVE VAN UW BEDRIJF.
INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE EULA, KLIK NIET OP “IK GA AKKOORD”
EN NEEM GEEN ENKELE STAP OM DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, ISTALLEREN
OF TE GEBRUIKEN.

1. Eigendom Deze EULA is van toepassing op de Software en Producten van Seagate Technology
LLC of een dochteronderneming die onder (gezamenlijke) zeggenschap staat van of zeggenschap
heeft over Seagate Technology LLC, inclusief maar niet beperkt tot dochterondernemingen die
activiteiten uitvoeren onder de naam of het merk LaCie (collectief "Seagate", "wij", "ons", "we",
"onze"). Seagate en haar leveranciers zijn eigenaar van alle rechten en belangen in en op de
Software, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten. De Software wordt onder licentie ter
gebruik aangeboden, niet verkocht. De structuur, inrichting en broncode van de Software vormen
waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Seagate en haar leveranciers. De
Software is wettelijk beschermd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het in de Verenigde
Staten en andere landen,waaronder Nederland, geldend auteursrecht, alsmede door de regels van
internationale verdragen terzake. De term “Software” verwijst niet en omvat niet “Software van
derden”. Onder “Software van derden” wordt verstaan bepaalde software die Seagate van derden
in licentie heeft gekregen en die mogelijk bij een specifieke versie van de software die u in licentie
heeft, wordt geleverd. De Software van derden is in het algemeen niet onderhevig aan
onderstaande voorwaarden, maar aan de voorwaarden die worden opgelegd door de partijen die de
desbetreffende Software van derden in licentie geven. Voor het gebruik van de Software van
derden gelden de respectieve licentievoorwaarden, met uitzondering dat deze Sectie 1 en de Secties
5 en 6 van deze Overeenkomst ook van kracht zijn voor uw gebruik van de Software van derden. U
kunt de desbetreffende licenties en/of kennisgevingen voor zulke Software van derden voor de
Software die u hebt ontvangen volgens deze EULA, vinden en bekijken op
http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ of op http://www.lacie.com/support/ voor
producten van het merk LaCie. U komt overeen met betrekking tot de toepasselijke Software voor
derden te voldoen aan alle voorwaarden in alle licenties voor deze Software van derden. Waar van
toepassing kunt u de URL's voor sites waar u broncode voor de Software voor derden kunt krijgen,
vinden op http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/ of op
http://www.lacie.com/support/ voor producten van het merk LaCie.
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2. Productlicentie. Onder de voorwaarden van deze EULA, verleent Seagate u een persoonlijke,
niet-exclusieve, niet overdraagbare en beperkte licentie voor de installatie en het gebruik van één
(1) exemplaar van de Software op één (1) apparaat op uw (bedrijfs)locatie voor intern gebruik als
vermeld in de bijgevoegde documentatie. Het gebruik van software van derden op de
gegevensdragers behorend bij het Product , kan onderworpen zijn aan de voorwaarden van een
afzonderlijke licentieovereenkomst; deze licentieovereenkomst kan zijn opgenomen in een “Read
Me”- bestand te vinden op de bij het Product geleverde media. De Software omvat onderdelen die
u in staat stellen verbinding te maken met en gebruik te maken van bepaalde diensten die worden
verleend door derden (“Diensten van derden”). Op het gebruik van de Diensten van derden is de
overeenkomst van toepassing die u heeft gesloten met de desbetreffende dienstverlener.
Tenzij hierin uitdrukkelijk vermeld, worden krachtens deze EULA geen intellectuele
eigendomsrechten ten aanzien van het Product aan u verleend en alle rechten die niet uitdrukkelijk
worden verleend berusten bij Seagate en/of haar leveranciers.
2.1 Software. Het is u toegestaan één kopie van de Software te maken, uitsluitend voor back-up en
disaster recovery doeleinden. Het is u niet toegestaan enige wijziging of verandering in de
Software aan te brengen of een nieuw installatieprogramma voor de Software te creëren. De
door Seagate verleende licentie voor de door haar geleverde Software is uitsluitend bedoeld
voor gebruik in combinatie met haar opslag producten, en het is u niet toegestaan de Software
te gebruiken in combinatie met enig niet door Seagate vervaardigd of geleverd opslag product.
3. Beperkingen. Het is in het kader van de licentie niet toegestaan om:
a.
afgeleide werken te creëren die gebaseerd zijn op het Product of enig deel of
onderdeel daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Software;
b.
het Product geheel of gedeeltelijk te reproduceren;
c.
het Product geheel of gedeeltelijk te verkopen, over te dragen, in licentie te geven,
openbaar te maken, of anderszins te vervreemden of ter beschikking te stellen van
derden, behoudens ingeval dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van het bepaalde
in artikel 11;
d.
het Product te wijzigen, vertalen, decompileren, of te trachten het Product of enig
deel of onderdeel daarvan achteraf te bewerken, behoudens indien zulks krachtens
vigerende wetgeving ondanks dit contractueel verbod is toegestaan;
e.
het Product te gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden;
f.
actie te ondernemen als gevolg waarvan de Software onderhevig wordt aan een
open source licentieovereenkomst, indien de Software daaraan niet al onderhevig is,
en
g.
eigendomsaanduidingen op het Product te wijzigen of te verwijderen.
4. Nieuwe versies. Indien u een update of een upgrade of een nieuwe versie van de Software
wordt verstrekt (hierna: “Update”) dient u een geldige licentie te bezitten voor de eerdere versie
van de Software alvorens de Update te kunnen gebruiken. Alle Updates worden aan u verstrekt
onder de voorwaarden van deze EULA Na ontvangst van een Update, is u het voortgezet gebruik
van de eerdere versie(s) van de Software toegestaan. Seagate is, vanaf het moment dat een Update
beschikbaar is, niet gehouden tot het verrichten enig onderhoud of de verlening van ondersteuning
ten aanzien van eerdere versies van de Software. Seagate is niet verplicht tot het verlenen van
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ondersteuning of het plegen van onderhoud, noch tot het ter beschikking stellen van Updates of
wijzigingen krachtens deze EULA.
5. UITSLUITING VAN GARANTIE. DIT PRODUCT EN DE SOFTWARE VAN DERDEN
WORDEN U VERSTREKT “AS-IS” ZONDER VERLENING VAN ENIGE EXPLICIETE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES. SEAGATE EN HAAR LEVERANCIERS SLUITEN
HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE STILZWIJGENDE OF EXPLICIETE GARANTIE VAN
WELKE AARD DAN OOK UIT, WAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT
EEN STILZWIJGENDE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN DE EIGENSCHAPPEN DIE
DE LICENTIENEMER OP GROND VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST MOCHT
VERWACHTEN, EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK DOOR HET PRODUCT.
SEAGATE VERLEENT GEEN DIENSTEN VAN DERDEN EN SLUIT GARANTIE DIE
BETREKKING HEEFT OP DE DIENSTEN VAN DERDEN, UIT. HET GEBRUIK VAN
DIENSTEN VAN DERDEN IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO.
6. UITSLUITING VAN BIJKOMSTIGE EN GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE
VORMEN VAN SCHADE. VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN SEAGATE
NOCH HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR
SCHADEVERGOEDING TERZAKE VAN BIJZONDERE, BIJKOMSTIGE, INDIRECTE OF
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (WAARONDER MAAR NIET
BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN
VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSSTAGNATIE,
LETSELSCHADE, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET NAKOMEN VAN
VERPLICHTINGEN WAARONDER BEGREPEN DE GOEDE TROUW OF DE NODIGE
ZORGVULDIGHEID, NIET-NAKOMING EN VOOR ALLE ANDERE GELDELIJKE OF
ANDERE SCHADE) VOORTVLOEIENDE UIT OF ANDERSZINS VERBAND HOUDENDE
MET HET GEBRUIK OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT GEBRUIK VAN HET PRODUCT
OR OF ENIG DEEL OF ONDERDEEL DAARVAN, OF DAARMEE VERBONDEN
DIENSTVERLENING OF DIENSTVERLENING DOOR DERDEN, OF ANDERSZINS
KRACHTENS OF VERBAND HOUDENDE MET EEN BEPALING VAN DE EULA, ZELFS
IN GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID,
CONTRACTBREUK OF NIET-NAKOMING VAN GARANTIEVERPLICHTINGEN ZIJDENS
SEAGATE OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS, EN OOK INDIEN
SEAGATE OF HAAR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT BEDOELDE SCHADE KAN OPTREDEN. HET
VOORNOEMDE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN ER SPRAKE IS VAN OPZET OF
BEWUSTE ROEKELOOSHEID VAN SEAGATE EN OF HAAR LICENTIEGEVERS OF
LEVERANCIERS OF HAAR LEIDINGGEVENDEN.
7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. ONGEACHT DE EVENTUELE SCHADE DIE
LICENTIENEMER OM WELKE REDEN DAN OOK LIJDT, IS DE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VAN SEAGATE KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN VAN
DEZE EULA EN LICENTIENEMERS RECHTEN TEN AANZIEN VAN HET VOORGAANDE
BEPERKT EN BLIJFT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
SCHADEVERGOEDING ZIJDENS SEAGATE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT
LICENTIENEMER AAN SEAGATE HEEFT BETAALD VOOR HET PRODUCT.
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BOVENDIEN ZIJN LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN SEAGATE NOOIT
AANSPRAKELIJK VOOR WELKE VORM VAN SCHADE DAN OOK.
8. Privacy. De verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare
informatie door Seagate in verband met uw gebruik van het Product is onderworpen aan het
Privacybeleid van Seagate, dat u kunt vinden op
http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Zoals verder beschreven in het
Privacybeleid van Seagate kunnen bepaalde Producten een Productdashboard bevatten, waarmee
gebruikers de instellingen van het Product kunnen beheren, waaronder maar niet beperkt tot het
gebruik van anonieme gebruiksgegevens in verband met persoonlijk identificeerbare informatie. U
gaat akkoord met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens in verband
met de instellingen van het Productdashboard die u voor het Product hebt geselecteerd, of, in het
geval van overdracht zoals beschreven in sectie 11, u gaat akkoord met de instellingen die door de
vorige licentiehouder zijn geselecteerd, tenzij of totdat u wijzigingen in de instellingen aanbrengt.
9. Vrijwaring. Door aanvaarding van deze EULA komt u overeen Seagate, haar leidinggevenden,
werknemers, agenten, dochtermaatschappijen, aan haar verbonden ondernemingen en andere
zakelijke relaties te vrijwaren tegen alle directe, indirecte, bijkomstige, bijzondere en gevolgschade
voortvloeiende uit of verband houdende met of veroorzaakt door Licentienemers gebruik van het
Product of daarmee verband houdende materialen, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van
enige dienst van derden.
10. Internationale Trade Compliance. De Software en eventuele daarmee verband houdende
technische gegevens die ter beschikking zijn gesteld voor het downloaden krachtens deze EULA
zijn onderworpen aan de douane- en exportregelgeving van de Verenigde Staten van Amerika
(hierna: VS”) en kunnen ook onderworpen zijn aan de douane- en exportregelgeving van het land
waarin de download zal plaatsvinden. Voorts mogen krachtens het recht van de VS de Software en
eventuele daarmee verband houdende technische gegevens welke ter beschikking zijn gesteld door
het downloaden krachtens deze EULA niet worden verkocht, verhuurd of anderszins worden
overgedragen aan landen die onderworpen zijn aan speciale regels, of worden gebruikt door een
eindgebruiker die onderworpen is aan speciale regels (zoals opgenomen op de lijsten te vinden op
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), of door een eindgebruiker
die zich bezig houdt met activiteiten terzake van massa vernietigingswapens waaronder begrepen
maar niet beperkt tot activiteiten verband houdende met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren
of gebruiken van nucleaire wapens, -materialen of faciliteiten, raketten of het ondersteunen van
raket projecten, of chemische of biologische wapens. U verklaart hierbij dat u geen burger,
ingezetene of inwoner bent van Cuba, Iran, Noord Korea, Soedan of Syrië niet onder toezicht staat
of wordt aangestuurd door de Cubaanse, Iraanse, Noord Koreaanse, Soedanese of Syrische
overheid en dat u ook anderszins niet aangemerkt kan worden als eindgebruiker die op grond van
exportregelgeving van de VS onderworpen is aan speciale regels en dat u niet betrokken bent bij
enige activiteiten gericht op de verspreiding van kernwapens. Tevens verklaart u dat u de Software
en eventuele daaraan verbonden technische gegevens direct noch indirect zult downloaden of
anderszins zult exporteren of herexporteren naar voormelde landen, noch naar de burgers,
ingezetenen of inwoners van die landen, noch naar enige eindgebruiker die onderworpen is aan
speciale regels, noch ten behoeve van enig gebruik dat onderworpen is aan speciale regels.
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11. Algemeen. Deze EULA tussen Licentienemer en Seagate wordt beheerst door en dient te
worden geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Deze EULA vormt de gehele overeenkomst
tussen u en Seagate en beheerst uw gebruik van het Product, waarbij geldt dat elke eerdere
overeenkomst tussen u en Seagate aangaande het onderwerp van deze overeenkomst door deze
EULA wordt vervangen. Indien in rechte een bepaling van deze EULA niet rechtsgeldig wordt
verklaard, zal die bepaling worden gewijzigd en uitgelegd zodanig dat de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd voorzover wettelijk toegestaan en
blijven de overige bepalingen van deze EULA volledig van kracht. Het Product en eventuele
daaraan verbonden technische gegevens worden verstrekt onder toekenning van beperkte rechten.
Het gebruik, de verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is
onderworpen aan de beperkingen als vermeld in lid (c)(1)(iii) van DFARS 252.227-7013 (The
Rights in Technical Data and Computer Product) of in leden (c)(1) en (2) van 48 CFR 52.227-19
(Commercial Computer Product – Restricted Rights), als van tijd tot tijd vastgesteld. Seagate is de
producent. Het is u niet toegestaan deze EULA of enig hieruit voortvloeiend recht over te dragen
of te schenken aan een derde, behalve dat u gerechtigd bent éénmalig en onherroepelijk deze
EULA en het gebruiksrecht van de Software over te dragen aan een andere eindgebruiker, onder de
voorwaarde dat (i) u geen enkele kopie van de Software, de Hardware, de gegevensdragers en
afgedrukte materialen, eventuele Upgrades, en deze EULA onder u houdt en dat (ii) de
eindgebruiker aan wie de EULA en het gebruiksrecht van de Software wordt overgedragen, zich,
voorafgaand aan de overdracht, akkoord verklaart met alle voorwaarden van de EULA. Alle
pogingen tot overdracht van rechten en plichten in strijd met het in dit artikel bepaalde zijn niet
rechtsgeldig. Seagate, het Seagate beeldmerk en andere Seagate aanduidingen en beeldmerken
behoren tot de handelsmerken van Seagate.
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