BELANGRIJK ALLEEN VOOR INWONERS VAN NOORD-AMERIKA: DEZE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN
BINDENDE ARBITRAGE
EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN ZOALS HIERONDER UITEENGEZET.
GUITAR HERO
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
GEBRUIK VAN DEZE GUITAR HERO-SOFTWARE (EN MOGELIJKE UPDATES), MOGELIJKE ONLINESERVICES, OF
DOWNLOADS DIE HIERMEE VERBONDEN ZIJN(INCLUSIEF GHTV), DE SOFTWARE (INCLUSIEF FIRMWARE) VOOR DE
GUITAR HERO-CONTROLLER (Gitaarcontroller), DE GELIEERDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN DOCUMENTATIE
(samen: Programma) IS ONDERHEVIG AAN DEZE SOFTWARELICENTIE- EN SERVICEOVEREENKOMST
('Overeenkomst'). DOOR DIT PAKKET TE OPENEN, DOWNLOADEN OF INSTALLEREN, TE GEBRUIKEN OF OP
'ACCEPTEREN TE KLIKKEN', AANVAARD JE (1) DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST MET DE ZAKELIJKE
ACTIVISION-ENTITEIT ZOALS UITEENGEZET IN SECTIE 17, AFHANKELIJK VAN WAAR JE HET PROGRAMMA HEBT
GEKOCHT ('Activision'); EN (2) ACTIVISIONS PRIVACYBELEID (BESCHIKBAAR OP
http://www.activision.com/legal/privacy-policy). ALS JE DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, HEB JE GEEN
TOESTEMMING OM HET PROGRAMMA TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. OM DEZE VOORWAARDEN AF
TE WIJZEN, DIEN JE NIET TE KLIKKEN OM DE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OF HET PROGRAMMA NIET TE
INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN.
ALLEEN VOOR INWONERS VAN NOORD-AMERIKA: ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUN
JE JE GITAARCONTROLLER EN HET PROGRAMMA TERUGSTUREN EN GELDTERUGGAVE AANVRAGEN VOOR JE
GITAARCONTROLLER EN HET PROGRAMMA; BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE AANSCHAFDATUM, DOOR
CONTACT OP TE NEMEN VIA (310) 255-2000 IN NOORD-AMERIKA.
VOOR INWONERS VAN ALLE LANDEN BUITEN NOORD-AMERIKA: Als je nog geen achttien (18) jaar oud bent, moet
je je ouder(s) of voogd vragen deze Overeenkomst namens jou te lezen en aanvaarden voor je het Programma
gebruikt. Als jij (of, indien van toepassing, je ouder(s) of voogd) deze Overeenkomst niet aanvaardt, dan mag je het
Programma, of enig onderdeel hiervan, niet gebruiken of openen. Door op Accepteren te klikken, verklaar en
verzeker je dat je een 'natuurlijke persoon' bent die ouder is dan achttien (18) jaar of dat je wettelijke voogd deze
Overeenkomst heeft geaccepteerd en aanvaard. ALS JE DEZE OVEREENKOMST OF ACTIVISIONS PRIVACYBELEID
NIET ACCEPTEERT, ZIJN JE TERUGGAVERECHTEN MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA AFHANKELIJK VAN JE
WETTELIJKE RECHTEN IN HET LAND WAAR JE HET PROGRAMMA HEBT GEKOCHT. GA NAAR
http://support.activision.com. NIETS IN DEZE PARAGRAAF HEEFT GEVOLGEN VOOR JE WETTELIJKE RECHTEN. JE
RECHTEN WAT BETREFT ONLINESERVICES EN VIA SERVICE GELEVERDE CONTENT WORDEN UITEENGEZET IN
SECTIES 12 EN 13.
ACTIVISION BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE OVEREENKOMST WANNEER NODIG AAN TE PASSEN DOOR DE
AANPASSINGEN TE PLAATSEN OP http://support.activision.com/license. DOOR HET PROGRAMMA TE BLIJVEN
GEBRUIKEN, GEEF JE AAN DAT JE DE AANPASSINGEN ACCEPTEERT. MOCHTEN TOEKOMSTIGE AANPASSINGEN VAN
DE OVEREENKOMST ONACCEPTABEL VOOR JE ZIJN OF ERTOE LEIDEN DAT JE JE NIET MEER AAN DEZE
OVEREENKOMST BLIJKT TE HOUDEN, MOET JE ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN HET
PROGRAMMA.
1.

SERVICES EN AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN: HET GEBRUIK VAN BEPAALDE ONDERDELEN VAN HET
PROGRAMMA, ZOALS ONLINE- OF MULTIPLAYERCOMPONENTEN, OF BIJGEWERKTE ONDERDELEN, KUNNEN
HET AANVAARDEN VAN AANVULLENDE VOORWAARDEN VEREISEN. JE ONTVANGT DEZE AANVULLENDE
SERVICEVOORWAARDEN ZODRA JE DE BETREFFENDE ONDERDELEN ONTVANGT. ALS JE DE AANVULLENDE
SERVICEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUN JE MOGELIJK GEEN GEBRUIK MAKEN VAN OF HEB JE
MOGELIJK GEEN TOEGANG TOT DE AANVULLENDE ONDERDELEN DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN DE
AANVULLENDE SERVICEVOORWAARDEN.

2.

BEPERKT-GEBRUIKLICENTIE: Afhankelijk van mogelijke systeemvereisten geeft Activision je het niet1

exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht en dito licentie om één kopie van de softwarecomponent(en)
van het Programma te installeren, strikt voor eigen gebruik. Alle rechten die niet specifiek worden gegeven,
zijn voorbehouden aan Activision. Het Programma wordt gelicentieerd, niet verkocht, ten behoeve van
gebruik door jou. Je licentie geeft je geen titel of eigendomsrecht van het Programma en moet niet worden
geïnterpreteerd als overdracht van rechten in het Programma.
VOOR INWONERS VAN BUITEN NOORD-AMERIKA: Om alle twijfel weg te nemen doet niets in sectie 2 af aan
je recht om de fysieke schijf met het Programma dat je wettelijk hebt gekocht te verkopen en over te dragen.
3.

LICENTIEVOORWAARDEN: Deze licentie is onderhevig aan de volgende beperkingen ('Licentiebeperkingen').
Gebruik van het Programma dat de Licentiebeperkingen schendt, leidt tot de onmiddellijke intrekking van je
licentie, en voortgezet gebruik van het Programma is een schending van Activisions auteursrechten en andere
rechten in en met betrekking tot het Programma.
Je gaat ermee akkoord je het volgende niet zult doen of gedogen: (1) het Programma commercieel
exploiteren; (2) afhankelijk van mogelijke systeemeisen het Programma gebruiken op meer dan één systeem
tegelijkertijd; (3) kopieën maken van het Programma, volledig of deels; (4) zonder de voorgaande bepaling (3)
te beperken, het Programma kopiëren op een harde schijf of ander opslagapparaat, tenzij het Programma zelf
een kopie maakt tijdens de installaties, of tenzij je het Programma downloadt via een door Activision
goedgekeurde onlinewinkel; (5) het Programma gebruiken in een netwerk, een opstelling met meerdere
gebruikers of een opstelling met toegang van afstand, zoals onlinegebruik, tenzij dit is opgenomen in de
functionaliteit van het Programma; (6) het Programma verkopen, verhuren, leasen, licentiëren, distribueren of
op andere wijze overdragen; (7) de software en andere eigen technologie in het Programma reverseengineeren, aanpassen, decompileren of uit elkaar halen, het onttrekken van de broncode of het creëren van
afgeleide werken, geheel of ten dele, onderhevig aan betreffende wetgeving; (8) het Programma hacken of
aanpassen of het creëren, ontwikkelen, aanpassen, distribueren of gebruiken van ongeoorloofde
softwareprogramma's om voordelen te bemachtigen tijdens offline-, online- of multiplayerspeltypen, zulk
gedrag wordt bestraft naar goeddunken van Activision; (9) het verwijderen, uitschakelen of omzeilen van
eigendomsberichten of -labels op of in het Programma; of (10) het exporteren of opnieuw exporteren van het
Programma, in strijd met betreffende wetgeving of regelgeving van de Amerikaanse overheid.
Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door Activision en onderhevig aan de toepasselijke plaatselijke wetgeving
ga je ermee akkoord dat de Gitaarcontroller (en software daarbinnen) niet mag worden gebruikt met enige
andere softwareproducten behalve de game Guitar Hero en dat je beperkte licentie voor het gebruik van de
software in de Gitaarcontroller uitdrukkelijk geldt voor je gebruik van de Gitaarcontroller met een Guitar Herogame. Enig ander gebruik is verboden en er wordt geen andere licentie, uitdrukkelijk of impliciet, verleend.
Je gaat ermee akkoord de volgende handelingen na te laten tijdens het gebruik van het Programma: (A)
andere deelnemers, gebruikers, of andere individuen of entiteiten lastigvallen, bedreigen, vernederen of op
andere wijzen persoonlijk ongemak veroorzaken; (B) Zelfgemaakte Content (zoals gedefinieerd in Sectie 14)
verspreiden die Activision storend, onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lastigvallend, smadelijk,
vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch of seksueel, etnisch of op andere wijze verwerpelijk acht; (C) personen of
entiteiten, inclusief maar niet beperkt tot Activision, imiteren; (D) normale functionaliteit van het Programma
verstoren of er op een andere manier voor zorgen dat andere deelnemers en/of de algehele Programmaervaring negatief wordt beïnvloed; (E) ongevraagd reclame, promomateriaal of andere soorten van
uitnodigingen tot aankoop plaatsen of verzenden; (F) met of zonder opzet toepasselijke wetgeving,
regelgeving of verdragen schenden tijdens het gebruik of toegang verkrijgen tot het Programma; (G) meerdere
berichten plaatsen met dezelfde inhoud ('spam'); of (H) inbreuk doen op de privacy of de rechten schenden
van andere personen of entiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueeleigendomsrechten.
Ouders en verzorgers van kinderen die volgens de lokale wetgeving nog niet volwassen zijn of nog niet 18 jaar
oud zijn, welke van de twee de hoogste leeftijd is, gaan ermee akkoord de verantwoordelijkheid te dragen
voor al het gebruik van het Programma door het betreffende kind, of dit gebruik nu door jullie is goedgekeurd
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of niet.
4.

EIGENDOM: Alle titels, eigendomsrechten en intellectueeleigendomsrechten in en van het Programma zijn
eigendom van Activision, gelieerden van Activision of Activisions licentiegevers. Het Programma wordt
beschermd door de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtverdragen en
conventies en andere wetten. Het Programma kan bepaalde gelicentieerde materialen bevatten en Activisions
licentiegevers kunnen hun rechten beschermen in het geval van een schending van de Overeenkomst.
ONVERMINDERD ALLE BEPALINGEN DIE HIERVAN AFWIJKEN, ERKEN JE EN GA JE ERMEE AKKOORD DAT JE
GEEN EIGENDOM OF ANDERE EIGENDOMSBELANGEN IN EEN ACCOUNT HEBT DAT IS OPGESLAGEN OF WORDT
GEHOST OP EEN ACTIVISION-SYSTEEM, INCLUSIEF EEN ACCOUNT MET BETREKKING TOT GHTV, EN VOORTS
ERKEN JE EN GA JE ERMEE AKKOORD DAT ALLE RECHTEN IN EN MET BETREKKING TOT DEZE ACCOUNTS VOOR
EEUWIG IN HET BEZIT ZIJN VAN EN TEN GOEDE KOMEN VAN ACTIVISION. ACTIVISION KAN DEZE ACCOUNTS TE
ALLEN TIJDE TIJDELIJK OPHEFFEN, BEËINDIGEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN, MET OF ZONDER REDEN, MET
OF ZONDER KENNISGEVING AAN JOU.

5.

PATCHES EN UPDATES: Activision kan verplichte patches, updates en aanpassingen van het Programma
inzetten of leveren die je moet installeren als je het Programma wilt blijven gebruiken. Activision kan het
Programma van afstand updaten zonder je daarvan op de hoogte te stellen, en hierbij geef je Activision
toestemming om dergelijke patches, updates en aanpassingen in te zetten. Breedbandinternet is vereist voor
zulke patches, updates en aanpassingen. Jij bent verantwoordelijk voor de kosten van de toegang en het
gebruik van breedbandinternet.

6.

BEPERKTE HARDWAREGARANTIE (ALLEEN VOOR INWONERS VAN NOORD-AMERIKA EN AUSTRALIË):
6(A): Activision garandeert de oorspronkelijke koper van dit Programma dat de fysieke media waarop dit
Programma is opgeslagen en enige fysieke accessoires (samen de 'Goederen') 90 dagen na de aankoopdatum
vrij van materiaal- en productiedefecten zijn. Als de Goederen binnen 90 dagen na de oorspronkelijke
aankoopdatum niet defectvrij blijken te zijn, vervangt Activision de betreffende beschadigde Goederen zonder
extra kosten binnen de betreffende periode van 90 dagen, na ontvangst van het Programma (verzendkosten
betaald, met bewijs van de aanschafdatum), mits de Goederen nog steeds worden geproduceerd door
Activision. Als de Goederen niet meer verkrijgbaar zijn, behoudt Activision zich het recht voor om vervangende
goederen van vergelijkbare waarde of waarde te leveren. Deze garantie is beperkt tot de Goederen zoals zij
oorspronkelijk zijn geleverd door Activision, is niet van toepassing op slijtage door normaal gebruik. Deze
garantie is niet geldig, en wordt tenietgedaan, als blijkt dat het defect is veroorzaakt door misbruik, verkeerd
gebruik of verwaarlozing. Impliciete wettelijke garanties zijn uitdrukkelijk beperkt tot de periode van 90
dagen, zoals hierboven beschreven. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET VERVANGT DEZE GARANTIE
ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET.
Voor inwoners van Noord-Amerika: Voor informatie over vervangende garantie of andere
klantenservicevragen bel je +1(310) 255-2000 in Noord-Amerika; als je liever niet belt, kun je terecht op
http://support.activision.com. Als vervanging aan de orde is, moet je het volgende terugsturen: (1) de
oorspronkelijke Goederen; (2) een kopie met datum van je aanschafbewijs; (3) je naam en retouradres; (4) een
beschrijving van de fout en het probleem of de problemen waar je last van hebt; en (5) het incident-/RMAnummer dat je hebt gekregen van de klantenservice. In de Verenigde Staten stuur je deze naar: Technicolor
HES Southeast, Attn: Activision Returns - RMA# __________, 437 Sanford Rd., Lavergne, TN 37086
Buiten de Verenigde Staten ga je naar http://support.activision.com.

Voor inwoners van Australië: Deze garantie wordt geleverd naast andere rechten en rechtsmiddelen die je
mogelijk hebt wat betreft de Goederen die je hebt ontvangen in deze gamebundel, onder de Australische
consumentenwetgeving. De Goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten
onder de Australische consumentenwetgeving. Je hebt recht op vervanging of geldteruggave in het geval van
een grove fout en compensatie voor overige gevallen van verlies of schade binnen alle redelijkheid. Ook heb je
recht op de reparatie of vervanging van Goederen als de Goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en de
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fout geen grove fout is. Neem contact op met Activision via e-mail naar ausupport@activision.com als je een
probleem hebt met de Goederen die je hebt ontvangen in deze gamebundel. Als vervanging of reparatie
noodzakelijk is, krijg je hierover instructies van Activision. In het kader van dit proces kun je worden gevraagd
het volgende op te sturen: (1) de cd-rom/dvd/Blu-ray Disc (zonder de handleiding of de verpakking) in een
beschermend pakket; (2) het accessoire; (3) een fotokopie van je aanschafbewijs met datum; (4) je naam en
retouradres in gedrukte letters of duidelijk geprint; (5) een korte omschrijving van de fout, het probleem of de
problemen waarvan je last hebt en het systeem waarop je de software draait; en (6) het incidentnummer dat
je hebt ontvangen van de klantenservice. Mogelijk moet je ook een cheque bijvoegen of geld overmaken via
postwissel, maar als vast komt te staan dat je claim gerechtvaardigd is, kom je mogelijk in aanmerking voor
teruggave van dit bedrag. De bepalingen van de clausule Beperking van schadevergoeding hieronder gelden
alleen voor zover toegestaan door de Competition and Consumer Act 2010 (Cth).
6(B). BEPERKTE HARDWAREGARANTIE (INWONERS VAN ALLE LANDEN BUITEN NOORD-AMERIKA EN
AUSTRALIË): De garantie voor het Programma wordt geleverd met inachtneming van je wettelijke
consumentenrechten, die altijd voorrang hebben. Voor informatie over Activisions procedures met betrekking
tot vervanging van het Programma in de Europese Unie en andere landen buiten Noord-Amerika en Australië
of andere klantenservicevragen kun je terecht op: http://support.activision.com.
7.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING
7(A) VOOR INWONERS VAN NOORD-AMERIKA:
ACTIVISION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DOOR
HET BEZIT, GEBRUIK OF HET NIET FUNCTIONEREN VAN HET PROGRAMMA, WAARONDER EIGENDOMSCHADE,
COMPUTERPROBLEMEN OF -SCHADE EN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, PERSOONLIJKE
VERWONDINGEN, ZELFS ALS ACTIVISION OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE
SOORTEN SCHADE. ACTIVISIONS AANSPRAKELIJKHEID OVERSTIJGT DE PRIJS DIE IS BETAALD VOOR DE LICENTIE
VOOR HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA NIET. IN SOMMIGE STATEN/LANDEN ZIJN BEPERKINGEN OVER DE
DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIE EN/OF HET UITSLUITEN VAN BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDINGEN NIET
TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN/OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP JOU
VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT JE SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN MOGELIJK HEB JE
ANDERE RECHTEN, AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED.
7(B) VOOR INWONERS BUITEN NOORD-AMERIKA:
ACTIVISIONS AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU WORDT DOOR NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF
UITGESLOTEN:
▪ IN GEVAL VAN DE DOOD OF PERSOONLIJKE VERWONDINGEN DOOR ONZE NALATIGHEID;
▪ IN GEVAL VAN FRAUDULEUZE VERZWIJGING; OF
▪ IN GEVAL VAN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE, ONDER DE WETGEVING DIE GELDT WAAR JIJ WOONT,
NIET MAG WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.
IN DIT KADER KAN ACTIVISION AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS JOU IN GEVAL VAN ZAKELIJKE
VERLIEZEN DIE JE LEIDT EN ACTIVISION KAN ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR VERLIEZEN
DIE BEPERKT ZIJN TOT VERLIEZEN DIE REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN WAREN EN NIET, IN TOTAAL, HET
VOLGENDE OVERSTIJGEN: DE TOTALE PRIJS DIE JE VOOR HET PROGRAMMA (PLUS MOGELIJKE BETAALDE VIA
SERVICE GELEVERDE CONTENT) GEDURENDE DE VORIGE 12 MAANDEN VANAF DE DATUM WAAROP DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN KRACHT IS GEGAAN; OF DE SOM VAN GBP £500 OF EQUIVALENT ONDER DE
HUIDIGE WISSELKOERS.

8.

BEËINDIGING: Onverminderd andere rechten van Activision wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd
als je je niet houdt aan zijn voorwaarden en bepalingen. In het geval van beëindiging vanwege deze reden,
moet je alle kopieën van het Programma en alle onderdelen ervan vernietigen. Je kunt de Overeenkomst ook
te allen tijde beëindigen door installaties van het Programma permanent te verwijderen en alle kopieën van
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het Programma in je bezit of onder je beheer te vernietigen. De volgende bepalingen gelden ook na de
beëindiging van deze Overeenkomst: LICENTIEVOORWAARDEN (SECTIE 3), EIGENDOM (SECTIE 4), BEPERKTE
HARDWAREGARANTIE (SECTIES 6A EN 6B), BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING (SECTIES 7A EN 7B),
BEËINDIGING (SECTIE 8), VRIJWARING (SECTIE 10), VIA SERVICE GELEVERDE CONTENT (SECTIE 11),
BESCHIKBAARHEID (SECTIE 12), TOEGANG (SECTIE 13), BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN
AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN (SECTIE 16), RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE
WETGEVING (SECTIE 17), EN OVERIGE (SECTIE 18).
9.

Voor inwoners van Noord-Amerika-- DOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID BEPERKTE RECHTEN: Het
Programma is volledig met behulp van privégeld ontwikkeld en wordt geleverd als 'Commerciële
Computersoftware' of 'beperkte computersoftware'. Gebruik, duplicatie of openbaring door de Amerikaanse
overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen die zijn
uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausules Rights in Technical Data and Computer Software in
DFARS 252.227-7013 of zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1) en (2) van de clausules Commercial Computer
Software Restricted Rights in FAR 52.227-19, waar van toepassing. De Aannemer/Fabrikant is Activision
Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California 90405.

10. Voor inwoners van Noord Amerika-- VRIJWARING: Je gaat ermee akkoord om Activision, haar partners,
gelieerde bedrijven, licentiegevers, aannemers, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers vrij te waren
van en te verdedigen tegen alle vormen van schade, verlies en kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat
je direct of indirect deze Overeenkomst hebt geschonden en/of handelingen hebt uitgevoerd of nagelaten bij
het gebruik van het Programma volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.
11. VIA SERVICE GELEVERDE CONTENT: Via Service Geleverde Content bestaat uit alle virtuele materialen,
informatie en content die aan jou als gebruiker van het Programma wordt geleverd (zoals ontgrendelbare
content, accounts, statistieken, virtuele voorwerpen, codes, virtuele beloningen, credits, toegang, shows,
tokens, munten, power-ups en aanpassingen) voor het gebruik van het Programma inclusief GHTV, inclusief de
Onlineservices die je moet 'verdienen', 'grinden' of 'kopen' om extra content te bemachtigen.
Hoewel het Programma je mogelijk in staat stelt Via Service Geleverde Content te 'verdienen', 'grinden' of
'kopen', bezit je de Via Service Geleverde Content feitelijk niet, noch heb je er eigendomsbelangen in. Tenzij
schriftelijk anders bepaald, ontvang je Via Service Geleverde Content middels een licentie zoals uiteengezet in
dit document, en ontvang je geen eigendomsrechten in enige Via Service Geleverde Content. Tenzij specifiek
toegestaan door Activision mag je Via Service Geleverde Content niet verkopen, uitlenen, verhuren, ruilen of
op een andere manier overdragen. Via Service Geleverde Content mag worden aangepast, verwijderd, gewist
of stopgezet door Activision (bijvoorbeeld na beëindiging van deze Overeenkomst en/of het stopzetten van
online-ondersteuning voor het Programma zoals uiteengezet in Sectie 8). Zonder bovenstaande te beperken
kan Via Service Geleverde Content virtuele munten, punten of andere virtuele betaalmiddelen ('Virtueel Geld')
omvatten. Door Virtueel Geld te kopen of op een andere manier te bemachtigen, verkrijg je een beperkte
licentie (die op elk moment door Activision kan worden ingetrokken, tenzij de toepasselijke wetgeving anders
voorschrijft) voor toegang tot en keuze uit andere Via Service Geleverde Content. Virtueel Geld heeft geen
geldwaarde en vertegenwoordigt geen echte valuta of eigendommen van welk type dan ook. Virtueel Geld
kan hooguit worden omgeruild voor andere Via Service Geleverde Content. Virtueel Geld mag niet worden
verkocht of overgedragen en kan niet worden geruild voor echt geld of andere goederen en diensten, behalve
voor andere Via Service Geleverde Content, waar van toepassing. Te allen tijde onderhevig aan Sectie 12, of
aan andere toepasselijke wetgeving, komt Virtueel Geld niet in aanmerking voor restitutie. Je hebt geen recht
op restitutie of enige andere vorm van compensatie zoals Via Service Geleverde Content voor niet-gebruikt
Virtueel Geld niet-gebruikt Virtueel Geld is niet inwisselbaar.
Er kan Via Service Geleverde Content zijn (mocht je ervoor kiezen dit aan te schaffen) die betalingen met echt
geld vereist, waarvan de hoogte is uiteengezet in het Programma. Alle Via Service Geleverde Content wordt
beschikbaar gesteld zodra je deze hebt aangeschaft met echt geld en je erkent dat dit het geval is en dat je
niet het recht hebt om van gedachten te veranderen en je bestelling te annuleren zodra de aanschaf is
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afgerond (soms ook de 'bedenktijd' genoemd).
12. BESCHIKBAARHEID:
12(A) Voor inwoners van Noord-Amerika: Activision garandeert niet dat onlineservices, -speltypen of features van het Programma (zoals GHTV) ('Onlineservices') of de Via Service Geleverde Content te allen tijde
of op een bepaald moment beschikbaar zijn of dat de Onlineservice of Via Service Geleverde Content voor een
bepaalde duur beschikbaar zijn. Activision kan de Onlineservices of de Via Service Geleverde Content wijzigen
en updaten zonder kennisgeving aan jou. Activision biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de
beschikbaarheid van Onlineservices en behoudt zich het recht voor om eenzijdig Onlineservices aan te passen
of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving, inclusief, bijvoorbeeld, het stopzetten van een
Onlineservice om economische redenen vanwege het beperkte aantal gebruikers dat de Onlineservice na
verloop van tijd gebruikt. ONVERMINDERD ALLE BEPALINGEN DIE HIERVAN AFWIJKEN, ERKEN JE DAT GHTV
EN ANDERE ONLINESERVICES GEHEEL OF GEDEELTELIJK KUNNEN WORDEN BEËINDIGD DOOR ACTIVISION,
ZONDER KENNISGEVING AAN JOU, EN IN HET GEVAL VAN DE BEËINDIGING VAN GHTV OF ANDERE
ONLINESERVICES ALLE AAN JOU GELICENTIEERDE VIA SERVICE GELEVERDE CONTENT KAN WORDEN
INGETROKKEN. HET RISICO VAN VERLIES IN VERBAND MET DE BEËINDIGING VAN ONLINESERVICES EN HET
VERLIES VAN BIJVOORBEELD VIA SERVICE GELEVERDE CONTENT LIGT VOLLEDIG BIJ JOU.
12(B) Voor inwoners buiten Noord-Amerika: Onverminderd de volgende zin garandeert Activision niet dat
een Onlineservice of Via Service Geleverde Content te allen tijde of op welk moment dan ook vrij van defecten
beschikbaar is. Activision garandeert dat het Programma, plus enige Via Service Geleverde Content waarvoor
met echt geld is betaald, grotendeels voldoet aan de beschrijving ten tijde van de aankoop en van
bevredigende kwaliteit is (bovendien worden gerelateerde diensten via hen geleverd met redelijke zorg en
kunde). Activision kan zonder voorafgaande kennisgeving aan jou Onlineservice of Via Service Geleverde
Content wijzigen en updaten (mits zulke wijzigingen geen negatieve materiële schade veroorzaken aan de
functionaliteit van het Programma of enige Via Service Geleverde Content waarvoor met echt geld is betaald).
Activision biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van gratis (oftewel: niet
bekostigd met echt geld) Onlineservice en/of Via Service Geleverde Content en behoudt zich het recht voor
om deze naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan jou stop te zetten, bijvoorbeeld om financiële
redenen wanneer er te weinig gebruikers over langere tijd gebruik van maken. Activision accepteert geen
enkele verantwoordelijkheid voor het verzaken van enige verplichting als gevolg van een gebeurtenis die
buiten haar macht ligt. Als dergelijke omstandigheden leiden tot materiële aftakeling van de functionaliteit
van het Programma of Via Service Geleverde Content, dan wordt je verplichting om te betalen voor het
downloaden, gebruiken of openen ervan voor de duur van dergelijke omstandigheden opgezegd. Activision
heeft het recht om na kennisgeving binnen redelijke termijn aan jou Onlineservice en/of Via Service Geleverde
Content, betaald met echt geld, aan te passen of stop te zetten. De garantie van dergelijke Onlineservice en/of
Via Service Geleverde Content wordt geleverd met inachtneming van je wettelijke consumentenrechten, die
altijd voorrang hebben. Raadpleeg Sectie 7 met betrekking tot Activisions beperking van schadevergoedingen,
maar niets in deze vraag heeft gevolgen voor je wettelijke rechten.
13. TOEGANG: JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE OPGELOPEN KOSTEN VAN DERDEN DOOR HET GEBRUIK
VAN HET PROGRAMMA EN DE DIENSTEN. Je erkent en je stemt ermee in dat je op eigen kosten instaat voor de
uitrusting, het internet en andere verbindingskosten die nodig zijn om toegang te hebben tot het Programma
en het te gebruiken. Activision garandeert niet dat het Programma toegankelijk is of gebruikt kan worden voor
alle systemen, controllers of apparaten door middel van een specifieke internet- of verbindingsprovider, of in
alle landen.
14. ZELFGEMAAKTE CONTENT: Het Programma kan mogelijkheden bevatten die jou en andere gebruikers in staat
stellen Zelfgemaakte Content te delen. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving,
verleen je door het uploaden van Zelfgemaakte Content (waaronder, zonder beperkingen, plaatjes, filmpjes,
inzendingen aan de klantenservice, ingediende ideeën, suggesties en geplaatste berichten) Activision
automatisch (al dan niet namens de door jou gerepresenteerde eigenaar van zulke rechten, waarbij je
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garandeert dat die expliciet toestemming heeft verleend) het eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije,
onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de licentie om die Zelfgemaakte Content te gebruiken, na te maken,
te veranderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in sublicentie te geven, te gebruiken voor afgeleide
werken, en die Zelfgemaakte Content te distribueren of op te nemen in media of technologieën, die nu
bekend zijn of later op iedere denkbare plaats ontwikkeld zullen worden. Bovendien stem je ermee in dat
Activision het recht heeft om de Zelfgemaakte Content onbeperkt te gebruiken, voor welk doel dan ook,
commercieel of andersoortig, zonder compensatie (maar onderhevig aan de toepasselijke wetgeving), bericht
vooraf of naamsvermelding. Je ziet af van alle morele of gelijksoortige rechten die je zou kunnen hebben ten
opzichte van Activision of haar partners, aangesloten ondernemingen, dochterondernemingen of
licentienemers met betrekking tot al je Zelfgemaakte Content. Voor zover het Programma andere gebruikers
toegang geeft tot en het gebruik toestaat van je Zelfgemaakte Content, geef je ook alle andere gebruikers van
het Programma het recht om je Zelfgemaakte Content te gebruiken, te kopiëren, te veranderen, te vertonen,
op te voeren, te gebruiken om afgeleide werken te creëren of op andere wijze te communiceren en te
distribueren, in of via het Programma zonder je daarover te berichten of te compenseren. Je mag alleen jouw
Zelfgemaakte Content uploaden naar het Programma; je mag geen Zelfgemaakte Content van anderen
uploaden. Activision heeft niet de verplichting om Zelfgemaakte Content die jij of andere gebruikers bijdragen
aan het Programma te monitoren, goed te keuren, te verifiëren of vooraf te screenen. Activision behoudt zich
het recht voor (maar heeft niet de verplichting) om volledig naar eigen inzicht Zelfgemaakte Content te
verwijderen, blokkeren, wijzigen, verplaatsen of uit te schakelen, om wat voor reden dan ook.
Voor inwoners van landen buiten Noord-Amerika: Gebruikers van het Programma creëren, uploaden,
downloaden en gebruiken Zelfgemaakte Content op eigen risico. Als je je Zelfgemaakte Content uploadt of
beschikbaar stelt voor andere gebruikers via ons Programma, beheersen we jouw Zelfgemaakte Content niet,
houden we deze niet in de gaten en keuren we deze niet goed. Je geeft ons de opdracht om dergelijke
Zelfgemaakte Content te hosten en beschikbaar te stellen, onderhevig aan de bovenstaande licentie.
Klachten over de inhoud van Zelfgemaakte Content kun je sturen naar legalaffairs@activision.com. Je bericht
moet informatie verschaffen over de specifieke Zelfgemaakte Content waarop de klacht is gebaseerd.
15. Voor inwoners van Noord-Amerika-- OPMERKING OVER AUTEURSRECHT:
Als je van mening bent dat bepaalde in het Programma en/of Zelfgemaakte Content aanwezige content is
gekopieerd op een manier die het auteursrecht schendt, verzoeken we je de volgende informatie te sturen
naar de onderstaande auteursrechtvertegenwoordiger. Je verklaring met betrekking tot de schending van het
auteursrecht moet voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'). We adviseren je om 17 U.S.C. §
512(c)(3) te bekijken of een advocaat te raadplegen voordat je een verklaring naar het hieronder vermelde
adres stuurt. Om een verklaring in te dienen inzake een schending van het auteursrecht, dien je een brief te
sturen naar het onderstaande adres, met de volgende gegevens: (a) je naam, adres, telefoonnummer en emailadres; (b) een beschrijving van het materiaal waarvan volgens jou het auteursrecht geschonden is; (c) de
exacte URL of een beschrijving van de locatie van het materiaal van de vermeende auteursrechtschending; (d)
een verklaring waarin je aangeeft ervan overtuigd te zijn dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de
eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; (e) een elektronische of fysieke
handtekening van de persoon die toestemming heeft om te handelen namens de eigenaar van het
auteursrecht; en (f) een verklaring van jou, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je
verklaring juist is en dat je de eigenaar bent van het auteursrecht of dat je toestemming hebt om te handelen
namens de eigenaar van het auteursrecht.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-mail: legalaffairs@activision.com
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Onthoud dat de DMCA bepaalt dat je aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (waaronder kosten en
advocatenleges) indien je willens en wetens ten onrechte materiaal of activiteiten als in strijd met het
auteursrecht aanmerkt. Onthoud ook dat de informatie die je verstrekt via je verklaring met betrekking tot de
schending van het auteursrecht doorgespeeld kan worden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het
vermeende auteursrechtschendende materiaal.
16. Voor inwoners van Noord-Amerika-- BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN
COLLECTIEVE VORDERINGEN:
Deze bepalingen omtrent BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE
VORDERINGEN zijn van toepassing op jou als je in de Verenigde Staten woont en/of het Programma in de
Verenigde Staten hebt gekocht of gebruikt. Deze bepalingen kunnen ook van toepassing zijn op jou als je
buiten de Verenigde Staten woont en/of het Programma buiten de Verenigde Staten hebt gekocht of gebruikt.
Raadpleeg RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WETGEVING hieronder voor meer informatie.
Eerste oplossing bij conflicten: Activisions klantenservice is telefonisch ((310) 255-2000) of via het internet
(http://support.activision.com) bereikbaar om eventuele kwesties met het Programma aan te pakken. De
meeste zaken kunnen op deze manier snel en naar tevredenheid van de klant worden opgelost. De partijen
zullen alles in het werk stellen om een geschil, claim, vraag of meningsverschil direct op te lossen door middel
van overleg. Aan beide kanten dienen onderhandelingen in goed vertrouwen vooraf te gaan aan het starten
van een rechtszaak of poging tot arbitrage.
Bindende arbitrage: Als de partijen niet tot een oplossing kunnen komen binnen 30 dagen vanaf het moment
dat informele geschillenbeslechting op grond van bovenstaande paragraaf is gestart, dan kan elke partij het
initiatief tot bindende arbitrage nemen, als de enige manier om formeel tot een oplossing te komen,
onderworpen aan de voorwaarden hieronder. In het bijzonder zullen alle aanspraken die voortkomen uit of
verband houden met deze Overeenkomst (met inbegrip van informatie hierin, de uitwerking en de schending
ervan), de relatie die de partijen met elkaar onderhouden en/of je gebruik van het Programma definitief
worden beslecht door bindende arbitrage door de American Arbitration Association ('AAA') in
overeenstemming met de bepalingen van haar Commercial Arbitration Rules en de aanvullende procedures
voor consumentengeschillen van de AAA, waarbij alle regels of procedures die collectieve vorderingen
toestaan worden uitgesloten. De bemiddelaar, en niet een staatsrechtbank of -instantie of een federale of
lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die
voortkomen uit of verband houden met de interpretatie, toepasbaarheid, uitvoerbaarheid of de
totstandkoming van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen die de hele of
een deel van deze Overeenkomst nietig verklaren, en of een vordering is onderworpen aan arbitrage. De
bemiddelaar heeft de bevoegdheid om naar redelijkheid iedere oplossing toe te wijzen die volgens de wet een
rechtbank ter beschikking zou staan. De uitspraak van de bemiddelaar is bindend voor de partijen en kan als
oordeel worden aangedragen bij elke bevoegde rechtbank. De Commercial Arbitration Rules voor arbitrage
kunnen worden geraadpleegd op http://www.adr.org of door de AAA te bellen via het nummer +1 (800)
778.7879. Als de kosten voor een verzoek om arbitrage hoger zijn dan de kosten van het indienen van een
rechtszaak, zal Activision de extra kosten betalen. De arbitrageregels staan je ook toe om in bepaalde gevallen
de kosten van een advocaat terug te vorderen. De partijen begrijpen dat zij zonder deze bepaling het recht
zouden hebben om over te gaan tot gerechtelijke vervolging en een door een jury beoordeelde rechtszaak.
Ze begrijpen bovendien dat in sommige gevallen de kosten van de arbitrage de kosten van een gerechtelijke
procedure kunnen overstijgen, en het recht van inzage wellicht meer beperkingen kent bij arbitrage dan in
de rechtbank.
Locatie: Als je een inwoner bent van de Verenigde Staten, zal de arbitrage plaatsvinden op een voor jou
redelijke locatie binnen de Verenigde Staten. Voor inwoners van buiten de Verenigde Staten vinden eventuele
arbitragezaken plaats in Los Angeles County, Californië. Je stemt ermee in om je net als Activision neer te
leggen bij de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank in Los Angeles County, Californië,
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om arbitrage af te dwingen, en om af te zien van verdere stappen in afwachting van arbitrage, of om de door
de bemiddelaar ingediende toekenning te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of te beoordelen.
Verklaring van afstand van collectieve vorderingen: De partijen komen daarnaast overeen dat eventuele
arbitrage zal plaatsvinden in hun persoonlijke hoedanigheid en niet via een collectieve vordering of een
representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om collectieve vorderingen in te
dienen of in gezamenlijk verband genoegdoening te zoeken. JE KOMT MET ACTIVISION OVEREEN DAT EEN
VORDERING TEGEN DE ANDERE PARTIJ ALLEEN IN PERSOONLIJKE HOEDANIGHEID MOGELIJK IS, EN NIET ALS
EISER OF MEDE-EISER IN EEN COLLECTIEVE VORDERING OF REPRESENTATIEVE ACTIE. Indien een rechtbank of
bemiddelaar oordeelt dat de verklaring van afstand van collectieve vorderingen zoals opgenomen in deze
paragraaf om welke reden dan ook ongeldig is of niet ten uitvoer kan worden gebracht, of dat de arbitrage in
collectief verband voortgezet kan worden, dan vervalt de hierboven uiteengezette bepaling in zijn geheel en
zal er verder gehandeld worden alsof de partijen niet hebben ingestemd met arbitrage bij geschillen.
Uitzonderingen - Wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en claims bij de rechtbank voor
kleine geschillen: In afwijking van het besluit van de partijen om alle geschillen via arbitrage op te lossen, kan
elke partij een zaak bij de staatsrechtbank of federale rechtbank beginnen voor vorderingen inzake patenten,
auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen, maar niet, voor de duidelijkheid, voor
vorderingen inzake de licentie voor het Programma die op grond van deze Overeenkomst aan jou is
verleend. De partijen kunnen ook proberen hun gelijk in een kleine vordering te halen bij de rechtbank voor
kleine geschillen, binnen het kader van de rechtsbevoegdheid van die rechtbank.
30 dagen bedenktijd: Je hebt het recht om je te bedenken zodat je niet gehouden bent aan de arbitrage en de
verklaring van afstand van collectieve vorderingen zoals beschreven in de paragrafen 'Bindende arbitrage',
'Locatie' en 'Afstand van collectieve vorderingen'. Stuur een schriftelijke kennisgeving van je beslissing om je af
te melden naar: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032, Attn:
Legal. De kennisgeving moet worden gestuurd binnen 30 dagen na aankoop van het Programma (of als je het
Programma niet hebt gekocht, binnen 30 dagen na de datum waarop je het Programma voor het eerst hebt
geopend of gebruikt), anders ben je verplicht om bij geschillen te handelen zoals beschreven in deze
paragrafen. Als je besluit af te zien van de mogelijkheden tot arbitrage is Activision daar ook niet langer aan
gebonden.
17. RECHTSPRAAK EN TOEPASSELIJK RECHT
Het Programma is beschikbaar gesteld onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als je
het Programma hebt aangeschaft en gebruikt en woonachtig bent in:
A. de Verenigde Staten, Mexico of Canada, dan ga je een contract aan met Activision Publishing, Inc.,
gevestigd te 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032. Dan zijn alle vorderingen die
voortvloeien uit deze Overeenkomst (waaronder diensinterpretatie, formatie, uitvoering en schending), de
relatie van de partijen met elkaar en/of jouw gebruik van het Programma onderhevig aan de wetten van de
staat Californië, zonder verwijzing naar wetsconflicten. Daarnaast stem je net als Activision onherroepelijk in
met de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in Los Angeles
County, Californië, voor alle geschillen die een uitzondering vormen op de afspraak voor arbitrage zoals
hierboven beschreven in 'BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE
VORDERINGEN', of die anderszins in aanmerking komen voor arbitrage.
B. de Europese Unie, dan ga je een contract aan met Coöperatie Activision Blizzard International UA, gevestigd
te Beechavenue 131, 1119 RB, Schiphol-Rijk, Nederland. In dat geval zijn de wetten van Engeland en Wales
leidend bij de interpretatie van deze Overeenkomst en van toepassing op claims van inbreuk, zonder
verwijzing naar wetsconflicten. Alle andere claims, inclusief claims met betrekking tot de wetgeving inzake
consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden, zijn onderworpen aan de wetten
van het land (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Duitsland) waar je het Programma hebt
verkregen en gebruikt. Daarnaast kun je wat betreft rechtsgebied kiezen uit de gerechtshoven van het land
(bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek, of de Bondsrepubliek Duitsland) waarin je het
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Programma hebt verkregen of gebruikt, of, als alternatief, de rechtbanken van Engeland en Wales of een
andere rechtbank zoals van toepassing onder de Verordening EG 44/2001 van Brussel.
C. Australië en Japan, dan ga je een contract aan met Coöperatie Activision Blizzard International UA,
gevestigd te Beechavenue 131, 1119 RB, Schiphol-Rijk, Nederland. In dat geval zijn de wetten van Australië
leidend bij de interpretatie van deze Overeenkomst en van toepassing op claims van inbreuk, zonder
verwijzing naar wetsconflicten. Alle andere claims, inclusief claims met betrekking tot de wetgeving inzake
consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden, zijn onderworpen aan de wetten
van het land (Australië of Japan) waar je het Programma hebt verkregen en gebruikt. Voor zover toegestaan
door de toepasselijke wetgeving, stem je in met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van New South
Wales, Australië.
D. een locatie in de rest van de wereld Als je het Programma hebt aangeschaft op andere locaties dan
diegene vermeld in bovenstaande secties A, B en C, dan doe je dit op eigen initiatief en ben je
verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing
is. Je vrijwaart Activision uitdrukkelijk van elk(e) en alle claims, verlies, letsel, schade of kosten die
voortvloeien uit je gebruik van het Programma voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Activision geeft geen garantie of verklaring dat het Programma of het gebruik van het Programma buiten de
landen vermeld in bovenstaande artikels A, B en C in overeenstemming is met de toepasselijke plaatselijke
wetgeving. Voorts zullen je gebruik van het Programma en alle claims die voortvloeien of verband houden met
het Programma of deze Overeenkomst, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving,
onderworpen zijn aan de wetten van Engeland en Wales, zonder verwijzing naar wetsconflicten. Je stemt in
met de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, als een gebruiker van buiten de Verenigde Staten het
recht heeft om binnen de Verenigde Staten een juridische procedure te starten en/of daaraan deel te nemen,
dan stemt die gebruiker ermee in dat hij gebonden is door de bepalingen in 'BINDENDE ARBITRAGE EN EEN
VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN' hierboven.
18. OVERIG: Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst wat betreft de licentie tussen de partijen en
vervangt eerdere overeenkomsten en representatie tussen hen. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn,
wordt de betreffende bepaling gewijzigd voor zover dat nodig is om haar uitvoerbaar te maken en de
resterende bepalingen van deze Overeenkomst worden niet gewijzigd, tenzij dit in dit document expliciet
anders wordt bepaald.
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