18 juli 2013
BELANGRIJKE MEDEDELING: DEZE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN BINDENDE ARBITRAGE EN EEN
VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 21
PRODUCTLICENTIE EN SERVICEOVEREENKOMST (de "Overeenkomst")
Je stemt ermee in dat je gebruik van deze Activision software, met inbegrip van en zonder beperking van de
website, applicatie voor de mobiele telefoon of tablet ("App"), account (“Account”), randapparatuur, Service of
andere eigendommen (inclusief eender welke Service en/of en Door de Service Verstrekte Content (zoals
hieronder gedefinieerd) die door Activision worden geëxploiteerd en aan jou geleverd, met inbegrip van alle
patches, updates en downloadbare content (gezamenlijk "Product" of "Producten") die berichten plaatst, linkt
naar of anderszins valt onder deze Overeenkomst, onderworpen is aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.
Activision en zijn licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend. Het
Gebruik van het Product is ook onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid van Activision
(“Privacybeleid”), dat je terugvindt op http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
Gebruik van het Product is ook onderworpen aan de aanvaarding van Activisions Privacybeleid.

Lees zowel deze Overeenkomst als het Privacybeleid zorgvuldig door voor je dit Product gebruikt.
Als je het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst of van het Privacybeleid, en
indien je deze niet wilt aanvaarden, verzoeken we je om dit Product niet te kopen, downloaden of
te gebruiken.

Indien je al het Product al in CD-ROM- of DVD-formaat hebt gekocht en het niets eens bent
met de voorwaarden van deze Overeenkomst of het Privacybeleid, en indien je deze niet
wilt aanvaarden, dan dien je de ongeopende box met de CD-ROM of DVD binnen de 30
dagen na de initiële aankoopdatum terug te sturen samen met het aankoopbewijs om een
terugbetaling aan te vragen, en je stemt ermee in dat dit de enige beschikbare oplossing
is. Kijk op support.activision.com of bel (310) 255-2000 (enkel voor de VS) voor meer
informatie.
Door dit Product te gebruiken stem je ermee in dat je je aan deze Overeenkomst en het
Privacybeleid moet houden en geef je aan dat je aan alle toelatingsvoorwaarden hieronder voldoet.

BEPERKTE SCHIJFGARANTIE EN BEPERKTE GARANTIE OP RANDAPPARATUUR
Apart van en als toevoeging bij onderstaande PRODUCTGARANTIE DISCLAIMER garandeert Activision de originele
klant/aankoper van een Product in CD-ROM- of DVD-formaat dat de CD-ROM of DVD waarop het Product werd
opgenomen vrij is van defecten wat betreft materiaal en menselijke uitvoering, en dit voor 90 dagen (“Beperkte
Schijfgarantie”), en dat alle randapparatuur “Randapparatuur”) vrij is van defecten wat betreft materiaal en
menselijke uitvoering, en dit voor 180 dagen “Beperkte garantie op randapparatuur”), vanaf de aankoopdatum.
Het rechtsmiddel in de Beperkte Schijfgarantie en de Beperkte Garantie op Randapparatuur is het uitsluitende en
exclusieve rechtsmiddel van de aankoper wat betreft dergelijke defecten, en vervangt alle andere uitdrukkelijke
garanties. Elke impliciete garantie op de CD-ROM/DVD of een randapparaat voorgeschreven door de statuten, met
inbegrip van maar niet beperkt tot een impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
doel, zijn uitdrukkelijk beperkt tot de 90/180 dagen zoals boven beschreven. Voor aankopen door de klant buiten
de V.S., kunnen klanten verschillende of bijkomende rechten hebben afhankelijk van de wetten van het land van
aankoop. Activision behoudt zich het recht voor om deze Beperkte Schijfgarantie en/of Beperkte Garantie op
randapparatuur met terugwerkende kracht op elk moment te wijzigen en van tijd tot tijd in alle discretie.
Indien de CD-ROM na 90 dagen defect wordt bevonden, of indien het materiaal of de menselijke uitvoering van de
randapparatuur na 180 dagen defect wordt bevonden na de originele aankoop, dien je alles terug te sturen naar
de plaats van aankoop of Activision KlantenService te contacteren, met een ontvangstbewijs/aankoopbewijs met
het oog op terugbetaling of vervanging. Indien de Randapparatuur niet langer beschikbaar is, behoudt Activision
zich het recht voor om dit te vervangen door een gelijkaardig Product van dezelfde of hogere waarde. Elke
vervangen Randapparatuur zal nieuw zijn of opgeknapt of dienstig gebruikt in de optiek van Activision, en is
vergelijkbaar wat betreft functies en prestaties met het originele Randapparaat.
De Beperkte Schijfgarantie en de Beperkte Garantie op randapparatuur zijn niet van toepassing op normale slijtage
en gebruik, en zijn niet van toepassing en nietig indien het defect voortvloeit uit misbruik, misbehandeling of
onachtzaamheid. Afhankelijk van het Product kan bijkomende informatie wat betreft de beperkte garantie op
bepaalde Producten gevonden worden bij het Product zelf en/of de bijbehorende documentatie (indien aanwezig).
BEPERKTE SCHIJFGARANTIE EN BEPERKTE GARANTIE OP RANDAPPARATUUR: VERVANGINGEN
Voor alle Beperkte Schijfgarantie en Beperkte Garantie op randapparatuur, contacteer de Klantenservice om te
helpen bepalen of een vervanging noodzakelijk is. Er worden geen teruggestuurde Producten verwerkt, tenzij je
contact hebt opgenomen met de Klantenservice van Activision en je het proces hebt gevolgd inzake het
Terugsturen van Materiaal. Je kunt ook proberen het Product terug te sturen naar de winkel van aankoop, samen
met je ontvangstbewijs/aankoopbewijs. Sommige winkels zullen teruggestuurde of defecte goederen aanvaarden.
Indien niet, neem dan telefonisch contact op met de Klantenservice of volg de instructies op
support.activision.com. Op deze website vind je de meest recente contactinformatie en openingstijden voor jouw
land en taal.
Telefoon
VSA: (310) 255-2000
Voor EU en andere landen, kijk op support.activision.com
De Klantenservice zal je helpen te bepalen of een vervanging noodzakelijk is. Indien een vervanging aangewezen is,
zullen we je instructies geven over het Proces inzake Terugsturen van Materiaal (“PTM”). Als onderdeel van het
PTM-proces kunnen wij je vragen om het volgende te versturen: (1) de CD-ROM/DVD (zonder het handboek of de
hoes), enkel in beschermende verpakking te versturen; (2) de randapparatuur; (3) een kopie van je
ontvangstbewijs van de verkoop, gedateerd; (4) je naam en adres van terugzending - getypt of duidelijk afgedrukt;
(5) een kort woordje uitleg over het defect, de problemen/het probleem en het systeem waarop je de software
runt; en (6) het incidentnummer dat je van de Klantenservice hebt gekregen. Houd er rekening mee dat je voor

sommige landen gevraagd kunt worden om ook een cheque of postgirorekening te sturen per vervangingsclaim op
basis van garantie. Indien je claim geldig wordt verklaard, kom je in aanmerking om dit bedrag terugbetaald te
krijgen.
Tenzij anders bepaald door de Klantenservice, stuur je de PTM-vervangingen (via een aangetekende zending) naar:
VSA:
Technicolor HES Southeast
Attn: Activision Returns - RMA# __________
437 Sanford Rd.
Lavergne, TN 37086
Voor EU en andere landen, kijk op support.activision.com
PRODUCTGARANTIE DISCLAIMER
ANDERS DAN HIERBOVEN UITEENGEZET WAT BETREFT DE BEPERKTE SCHIJFGARANTIE EN DE BEPERKTE GARANTIE
OP RANDAPPARATUUR, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE
WETGEVING, WORDT HET PRODUCT GELEVERD "ZOALS HET IS" EN BIEDT ACTIVISION GEEN GARANTIES DAT HET
PRODUCT ONONDERBROKEN OF STORINGSVRIJ IS, DAT DEFECTEN WORDEN HERSTELD, DAT HET PRODUCT VRIJ IS
VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN, OF DAT ALLE CONTENT VAN HET PRODUCT CORRECT
IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING SLUIT
ACTIVISION UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT
TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL
OF GEBRUIK EN NIET-SCHENDING.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
A.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN ACTIVISION,
HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS OF AANGESLOTEN
ONDERNEMINGEN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR WAT VOOR SCHADE OF VERLIES DAN
OOK VOORTVLOEIEND UIT (A) HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET ONVERMOGEN HET PRODUCT TE
GEBRUIKEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKINGEN,
COMPUTERSTORINGEN OF DISFUNCTIONEREN; (B) HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN PERSONAGES,
ACCOUNTS, STATISTIEKEN, INVENTARISSEN, VIRTUELE GOEDEREN OF PROFIELGEGEVENS VAN DE
GEBRUIKER(S); OF (C) SERVICESTORINGEN WAARONDER ZONDER BEPERKING ISP-ONDERBREKINGEN,
STORINGEN IN SOFTWARE OF HARDWARE, STORINGEN BIJ DERDE PARTIJEN GERELATEERD AAN DE
WERKING VAN BETAALOPLOSSINGEN, PRODUCTEN OF ANDERE DIENSTEN, OF ANDERE VOORVALLEN DIE
MOGELIJK EEN VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE TOT GEVOLG HEBBEN. IN
GEEN GEVAL KAN ACTIVISION DOOR JOU OF ANDEREN AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE
BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSSCHADE, NOCH AANVAARDEN WIJ DE VERPLICHTING TOT
HET BETALEN VAN BOETES.
B.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACTIVISION JEGENS JOU GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG
DAT JE AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET
MOMENT WAAROP JE VORDERING ONTSTOND OF GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT.

C.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BEPERKTE SCHIJFGARANTIE EN BEPERKTE GARANTIE OP
RANDAPPARATUUR, GARANTIEVRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: AANGEZIEN
SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES OF
AANSPRAKELIJKHEID VAN GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF ANDERSSOORTIGE SCHADE

TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT JE IN DERGELIJKE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN ANDERE OF
AANVULLENDE RECHTEN HEBT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN HET DEELNEMENDE LAND
WAARIN JE HET PRODUCT OP GELDIGE WIJZE KOOPT EN GEBRUIKT. IN DIT GEVAL ZAL DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN ACTIVISION EN HAAR AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN BEPERKT ZIJN TOT HET
MAXIMAAL TOEGESTANE ONDER DE GELDENDE WETGEVING.

Lidstaten van de Europese Unie: Volgend uit artikel 23 is Activision wettelijk aansprakelijk (a) in geval van

opzet; (b) in geval van grove nalatigheid; (c) in geval Activision handelt in strijd met de van toepassing zijnde
wetgeving voor Productaansprakelijkheid. Zonder beperking van het hiervoor genoemde, kan Activision
alleen aansprakelijk worden gesteld voor een bescheiden niveau van nalatigheid in geval van een schending
van een "wezenlijke" contractverplichting onder deze Overeenkomst die het doel van dit contract in gevaar
zou brengen. In dergelijke gevallen wordt de aansprakelijkheid beperkt tot kenmerkende en te voorziene
schade; in andere gevallen is Activision niet aansprakelijk voor gevallen van bescheiden nalatigheid. NIETS
KAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACTIVISION UITSLUITEN IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK
LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN DE KANT VAN ACTIVISION.

Australië: je hebt bepaalde wettelijke garanties volgens het Australische consumentenrecht en niets in deze
Overeenkomst is bedoeld om deze rechten aan te tasten. Producten die je hebt gekocht vallen onder
garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder het Australische consumentenrecht; je hebt recht op
restitutie voor een grote storing en een vergoeding voor enige andere redelijkerwijs te verwachten schade.
Je hebt ook recht op reparatie of vervanging van goederen die niet van acceptabele kwaliteit blijken te zijn
en het mankement niet leidt tot een aanzienlijke storing. De bepalingen van de bovenstaande Beperking
van Aansprakelijkheidsclausule zijn enkel van toepassing op datgene wat toegestaan is door de
Mededingings- en consumentenwetgeving.
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TOELATINGSVOORWAARDEN

1.1

Om bepaalde Producten te mogen gebruiken kan van je gevraagd worden om:
•
•
•

tegemoet te komen aan de leeftijdseisen
in te stemmen met de voorwaarden van een Derde partij (zie artikel 14)
een Account te openen bij Activision (zie artikel 3 en 8)

1.2

Afhankelijk van de toepasselijke leeftijdscategorie of andere beperkingen mag je het Product gebruiken en
een Account aanmaken, maar enkel Overeenkomstig eender welke van toepassing zijnde Voorwaarden van
een Derde Partij en indien je (a) 18 jaar bent of ouder en een “natuurlijke persoon” bent in het land waar je
woont en indien je de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en dit Privacybeleid van Activision
hebt gelezen en aanvaard, of (b) indien je een ouder of voogd bent en de algemene voorwaarden van deze
Overeenkomst en dit Privacybeleid van Activision hebt gelezen en aanvaard namens jezelf en namens je
kind jonger dan 18 jaar. Door het Product te gebruiken, bevestig je dat je dit artikel naleeft. Wij vertrouwen
op deze bevestiging. Rechtspersonen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, partnerschappen
en andere rechtspersonen of bedrijfsvormen mogen geen Account aanmaken of gebruiken. Individuen die
het Product niet mogen gebruiken van Activision mogen geen Account aanmaken of gebruiken. Indien zij dit
toch doen, kunnen ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties het gevolg zijn. Door deze Overeenkomst te
aanvaarden, verklaart en garandeer je dat je aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet.

1.3

Activision adviseert ouders en voogden om zich vertrouwd te maken met ouderlijk toezicht op Apparaten
(zoals hieronder bepaald) die zij beschikbaar stellen aan hun kinderen en om hun kinderen te begeleiden als
ze Xbox LIVE gebruiken. Het gebruik van de Xbox LIVE- functies van alle Producten door kinderen jonger dan
13 jaar mag enkel plaatsvinden onder toezicht van een volwassene.

2

LICENTIE

2.1

Activision verleent je een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve licentie om het Product te gebruiken voor
niet-commercieel gebruik. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is deze licentie om het
Product te gebruiken niet overdraagbaar. Je mag het Product niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen,
distribueren of in sublicentie geven. Je mag het Product niet kopiëren, tenzij (1) kopie voor je eigen
persoonlijke back-up (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie en alle andere van
toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen of regels voor het gebruik), decompileren, reverse-engineeren,
demonteren, de broncode proberen af te leiden of afgeleide werken creëren van het Product, eventuele
updates, of een deel daarvan (behalve indien en voor zover enige van bovenstaande beperkingen is
verboden door de toepasselijke wetgeving of in zoverre het wordt toegestaan door de licentievoorwaarden
voor het gebruik van open source componenten die onderdeel uitmaken van de licentie). Je mag geen
handelsmerken of logo's van Activision of haar licentiegevers, of juridische kennisgevingen die in het
Product of daarbij horende onderdelen zijn opgenomen verwijderen of wijzigen. Elke poging om het
Product te gebruiken in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst is een schending van de rechten
van Activision en haar licentiegevers. Als je de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, kun je
worden onderworpen aan vervolging en schadevergoeding. De voorwaarden van deze Overeenkomst
gelden voor alle upgrades die Activision levert ter vervanging van en/of in aanvulling op het Product, tenzij
de betreffende upgrade vergezeld gaat van een aparte (en/of bijgewerkte) Overeenkomst, in welk geval de
voorwaarden van die Overeenkomst van toepassing zijn.

2.2

Indien het Product een App is, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Activision:
•
•

2.3

dan is installatie en gebruik beperkt tot geautoriseerde Apparaten, en
mag je geen kopieën van de App beschikbaar stellen op een netwerk waar hij kan worden gebruikt of
gedownload door meerdere gebruikers.

De licentierechten die je in dit document worden verleend zijn bovendien onderworpen aan de
beperkingen die hieronder uiteen worden gezet. Elk gebruik van het Product dat in strijd is met deze
beperkingen is een wezenlijke schending van de Overeenkomst, waarna je licentie onmiddellijk zal worden
ingetrokken, en zal worden beschouwd als een schending van de auteursrechten van Activision en andere
rechten in en op het Product. Je stemt ermee in dat je onder geen enkele voorwaarde:
A.

cheats, automatiseringssoftware (bots), aangepaste lobbies, hacks, mods of enige andere

ongeautoriseerde software van derden zult gebruiken, ontwikkelen of verspreiden in samenhang
met het Product, of aan enige vorm van vals spelen, boosting of booting zult meewerken om zelf (of
voor anderen) voordeel te halen uit het gebruik van het Product;
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B.

het Product (of een deel daarvan) zult exploiteren of reverse-engineeren voor enig commercieel
doel, waaronder zonder beperkingen (a) gebruik in een cybercafé, computerspelcentrum of enige
andere locatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Activision; (b) voor het
verzamelen van in-game betaalmiddelen, voorwerpen of middelen om die buiten het Product te
verkopen; (c) het verlenen van in-game diensten in ruil voor betaling buiten het Product, zoals
bijvoorbeeld power-leveling; of (d) de verkoop van accounts, inloginformatie, in-game virtuele
goederen en valuta of andere materialen, toegangsmogelijkheden of rechten van het Product;

C.

enige ongeautoriseerde software van derden zult gebruiken die informatie onderschept,
“ondermijnt” of op enige manier verzamelt uit of door middel van het Product;

D.

diensten op het gebied van writing, hosting, toegang of matchmaking voor het Product zult
ontwikkelen, behalve na toestemming van Activision, of de communicatieprotocollen die door
Activision worden gebruikt op enige manier of voor enig doel zult onderscheppen, emuleren of
redirecten, met inbegrip maar zonder beperkingen van ongeautoriseerd spelen over het internet,
spelen over een netwerk of als deel van een content verzamelend netwerk;

E.

een ongeautoriseerde verbinding met het Product zult faciliteren, creëren of onderhouden, met
inbegrip zonder beperkingen van (a) welke verbinding dan ook met een ongeautoriseerde server die
het Product emuleert of probeert te emuleren; en (b) iedere verbinding die gebruik maakt van
programma's of tools die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door Activision;

F.

enige toepasselijke wet- of regelgeving zult schenden in verband met je gebruik van het Product;

G.

zult zorgen voor (ver)storingen van of zult helpen bij het veroorzaken van (ver)storingen van: (a)
computers, apparaten of servers die worden gebruikt om het Product te ondersteunen; of (b) de
spelervaring van andere spelers die het Product gebruiken. IEDERE POGING DIE JE DOET OM HET
PRODUCT TE VERSTOREN OF DE LEGITIEME VOORTGANG VAN HET PRODUCT TE ONDERMIJNEN KAN
GEZIEN WORDEN ALS EEN SCHENDING VAN HET STRAFRECHT OF HET BURGERLIJK RECHT;

H.

de voortgang van het Product zult hinderen of een poging daartoe zult doen, door middel van, met
behulp van een apparaat en met inbegrip en zonder beperking van het lanceren van een denial-ofService-aanval, spammen, hacken of het uploaden van computervirussen of time bombs; of

I.

enig deel van de Game zult reproduceren, distribueren, vertonen of overdragen tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van Activision.

SERVICES
Los van de licentie om gebruik te maken van het intellectueel eigendom van Activision of haar
licentiegevers zoals in artikel 2 hierboven uiteen is gezet, bevatten sommige Producten ook spelelementen
of content die alleen benaderd kunnen worden door middel van online hosting en/of andere online Services
en functionaliteiten die door Activision worden aangeboden ("Services"), waarvoor je mogelijks gevraagd
zult worden een Activision account (“Accounts”) aan te maken. Zoals uiteengezet in artikel 4, zul je zelf en
op eigen kost zorg dragen voor de internettoegang die vereist is om gebruik te maken van deze Services. Al
deze Services worden door Activision geleverd op een persoonlijke, niet-commerciële en nietoverdraagbare basis. Al deze Services zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en

Activisions Privacybeleid en alle van toepassing zijnde voorwaarden voor deze Services. Zoals uiteengezet in
artikel 8 hieronder, zul je je mogelijks dienen te registeren en een Activision Account dienen aan te maken
om bepaalde diensten en faciliteiten te kunnen gebruiken.
4

TOEGANG EN KOSTEN VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN DE SERVICES

4.1

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE OPGELOPEN KOSTEN VAN IEMAND ANDERS DOOR HET GEBRUIK
VAN HET PRODUCT EN DE SERVICES. 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 Product
en het te gebruiken. Activision garandeert niet dat het Product toegankelijk is of gebruikt kan worden op
alle consoles, controllers, Kinect-sensor, Xbox SmartGlass en andere apparaten (elk “Apparaat” genaamd of
samen “Apparaten”), door middel van een specifieke internet- of verbindingsprovider, of in eender welk
land.

4.2

JE STEMT ERMEE IN DAT JE ALLE KOSTEN EN TOEPASSELIJKE BELASTINGEN BETAALT VOOR HET GEBRUIK
DOOR JEZELF OF DOOR IEMAND ANDERS VAN HET PRODUCT OF DE SERVICE VAN JE APPARAAT. Voor
zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, ben je verantwoordelijk voor alle gebruik
van het Product en van eender welke Account die verband houdt met jouw gebruik van het Product en alle
opgelopen kosten of aankopen die voor het Product werden gemaakt of eender welke Account die verband
houdt met het Product. Je moet Activision onmiddellijk op de hoogte brengen van onbevoegd gebruik van
je gamertag, wachtwoord, Accountinformatie of enige andere inbreuk op de veiligheid die je opmerkt in
relatie met je Account. Maak een melding via de webpagina van de klantenService op
support.activision.com.

4.3

Met opzet verwijderd.

4.4

Ouders en Voogden van kinderen die niet de volwassen leeftijd hebben bereikt in hun rechtsgebied of
personen die 18 jaar oud zijn, of ouder, stemmen er mee in dat je verantwoordelijk bent voor alle gebruik
van het Product en de Services door je kind, of je dat gebruik nu wel of niet hebt goedgekeurd. Het recht
van Activision om een Account, Product of Service buiten werking te stellen, op te heffen of te wissen wordt
hierdoor op geen enkele manier beperkt.

4.5

Je kunt voor bepaalde Producten, Services en door de Service Verstrekte Content (zoals bepaald in artikel 9
onderaan) betalen via de methoden die je ter beschikking staan. Je gaat akkoord met de voorwaarden en
bepalingen die gelden voor de door jou gekozen betaalmethode. Betaalmethoden kunnen verschillen per
console, platform, systeem of Apparaat dat je gebruikt voor het Product of de door de Service verstrekte
Content.

4.6

Door te betalen voor een Product of door de Service Verstrekte Content (a) verklaar je dat je gemachtigd
bent om de betalingsmethode die je hebt geselecteerd te gebruiken en dat alle door jou bij de betaling
verstrekte gegevens juist en nauwkeurig zijn, (b) geef je Activision of de derde partij toestemming om je het
geëigende bedrag voor het Product of de door de Service Verstrekte Content in rekening te brengen en te
incasseren, voor zover van toepassing, met behulp van de betalingsmethode die je hebt geselecteerd.

4.7

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ERKEN JE DAT ACTIVISION NIET
VERPLICHT IS TOT TERUGBETALING VAN EEN SERVICE OF DOOR DE SERVICE VERSTREKTE CONTENT, OM
WELKE REDEN DAN OOK, EN DAT JE GEEN GELD TERUGKRIJGT WANNEER EEN ACCOUNT VÓÓR HET
VERSTRIJKEN VAN DE ABONNEMENTSPERIODE OF HET LIDMAATSCHAP AL DAN NIET VRIJWILLIG WORDT
GESLOTEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KUN JE RECHT HEBBEN OP EEN GEDEELTELIJKE RESTITUTIE VAN
DE BETALINGEN DIE JE VOORAF HAD BETAALD ALS EEN ACCOUNT DOOR ACTIVISION ZONDER OPGAAF VAN
REDEN WORDT GESLOTEN VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN EEN ABONNEMENT OF LIDMAATSCHAP.

ACTIVISION KAN JE MOGELIJKS TERUGBETALEN VOOR EEN PRODUCT, MAAR ENKEL OP BASIS VAN DE
BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.

5

GEBRUIK VAN GEGEVENS

5.1

Raadpleeg het TOEPASSELIJKE PRIVACYBELEID DAT ALS REFERENTIE IS OPGENOMEN IN DEZE
OVEREENKOMST voor een volledig overzicht van de manier waarop Activision persoonlijke en andere
gegevens inzamelt, bewaart en gebruikt. (http://s.activision.com/privacy/privacy.html).

5.2

Sommige Producten bieden je de gelegenheid om bepaalde informatie over jezelf met anderen te delen,
waaronder mensen die misschien niet geregistreerd zijn als gebruiker van het Product. Bepaalde informatie
kan voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zijn, en kan met jou in verband worden gebracht. Je erkent
en bevestigt dat je niet verwacht dat je privacy gewaarborgd blijft bij het gebruik van dergelijke onderdelen
van het Product, waaronder, zonder beperkingen, het uploaden of versturen van UGC; het vergelijken van
statistieken, persoonlijke records en klassementen met die van andere gebruikers; het zoeken naar andere
gebruikers op gamertag; het zoeken naar evenementen waarvoor andere gebruikers zich hebben
aangemeld en het koppelen van social media-accounts die gebruikersgegevens openbaar weergeven

5.3

Als je een geregistreerd gebruiker van social media-websites bent, kun je je social media-account koppelen
aan je Activision-Account (als het betreffende Activision-Account deze functionaliteit ondersteunt). Als je
dit doet, kun je je social media-gegevens gebruiken om je social media-“vrienden” te vinden. Je “vrienden”
kunnen hun social media-gegevens gebruiken om jou te vinden.

5.4

Als je je Facebook-account aan een Activision-Account of Product koppelt, zoals Activate, dan kunnen je
Facebook-vrienden als ze gebruik maken van de Facebook-“vrienden”-optie het verband leggen tussen je
schermnaam op je Activision-Account en je echte naam op je Facebook-account. Je social media-accounts
zijn onderworpen aan hun eigen reglementen inzake derden (zie bijvoorbeeld de Verklaring van rechten en
verantwoordelijkheden van Facebook, die je kunt vinden op de website van Facebook). Je erkent en stemt
ermee in dat de provider van je social media-account (waaronder, maar zonder beperking, Facebook) niet
verantwoordelijk is voor je Activision-Account, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid in verband
met je gebruik van je Activision-Account, en dat je echte naam beschikbaar en zichtbaar is voor je
Facebook-vrienden zodra je via je Activision-account verbinding maakt met je social media-account,
ongeacht of je gebruik maakt van een anonieme gamertag. Voor meer informatie over sociale netwerken
verwijzen we je naar het Privacybeleid van Activision.

6

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT

6.1

Het Product kan message boards, voorzieningen om content te delen en andere middelen bevatten
waarmee jij en andere gebruikers zelfgemaakte content ("UGC") kunnen delen. Voor zover toegestaan op
grond van de toepasselijke wetgeving, verleen je door het uploaden van UGC (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 garandeert dat die expliciet toestemming heeft verleend) het eeuwigdurende,
wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie om die UGC te gebruiken, te
reproduceren, te veranderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in sublicentie te geven, te gebruiken
voor afgeleide werken, en die UGC 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 UGC onbeperkt te gebruiken, voor welk doel dan ook, commercieel of andersoortig,
zonder compensatie, bericht vooraf of naamsvermelding. Je ziet af van alle MORELE OF GELIJKSOORTIGE

RECHTEN DIE JE ZOU KUNNEN HEBBEN TEGEN ACTIVISION OF ZIJN PARTNERS, AANGESLOTEN
ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, MET BETREKKING TOT AL JE UGC. ALS
JE HET PRODUCT OP LEGALE WIJZE BUITEN DE VERENIGDE STATEN OF HET VERENIGD KONINKRIJK
GEBRUIKT, DAN KAN HET ZIJN DAT ACTIVISION JE MOET VRAGEN OM JE AAN EEN AFZONDERLIJKE
LICENTIEOVEREENKOMST TE ONDERWERPEN, WAARMEE JE ACTIVISION TOESTEMMING VERLEENT OM
DE UGC TE GEBRUIKEN VOOR PROMOTIONELE, ADMINISTRATIEVE OF ANDERSSOORTIGE DOELEINDEN.
6.2

VOOR ZOVER HET PRODUCT ANDERE GEBRUIKERS TOEGANG GEEFT TOT EN HET GEBRUIK TOESTAAT VAN
JE UGC, GEEF JE OOK ALLE ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PRODUCT het recht om je UGC 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, op of via het Product zonder je daarover te berichten of
te compenseren, en zonder naamsvermelding.

6.3

Je stemt ermee in en garandeert dat alle UGC die je verstrekt (a) de intellectuele eigendomsrechten en/of
anderssoortige rechten van geen enkele derde partij schaadt of zal schaden, waaronder, zonder beperking,
alle zogenoemde "morele rechten"; en (b) wanneer gebruikt zoals hier omschreven geen betaling van
royalty's of een andere beloning vereist of zal vereisen aan een derde partij. Je mag geen UGC uploaden of
posten die inbreuk maakt op het copyright, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van
een derde partij. Ook mag je geen UGC uploaden die het recht op privacy of het publicatierecht van een
derde partij schendt of de betaling van royalty's of een andere beloning vereist of zal vereisen aan een
derde partij. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor alle UGC die hij of zij plaatst op het Product, inclusief
het uitzenden en posten of op een andere manier verstrekken van teksten, bestanden, links, software,
foto's, films, geluid, muziek of andere informatie of materialen. Je mag alleen je eigen UGC uploaden naar
het Product. Upload geen UGC van anderen. ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 15 ONDERAAN, STEM JE
ERMEE IN OM ACTIVISION EEN SCHADEVERGOEDING TE BETALEN VOOR DE VERLIEZEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT OF TE MAKEN HEBBEN MET DE DOOR JOU INGEDIENDE UGC.

6.4

Activision heeft niet de verplichting om UGC die jij of andere gebruikers bijdragen aan het Product 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 UGC te verwijderen, blokkeren, wijzigen,
verplaatsen of uit te schakelen, om wat voor reden dan ook. Binnen de maximale reikwijdte van de
toepasselijke wetgeving aanvaardt Activision geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor
UGC, of voor enig falen bij het monitoren, wijzigen of verwijderen van UGC. Je stemt ermee in dat je
Activision niet verantwoordelijk zult houden voor enig verlies of schade die voortkomt uit UGC (van jou of
van andere gebruikers), waaronder, zonder beperkingen, alle aantijgingen van laster, intimidatie of
onterechte claims met betrekking tot aanbevelingen.

6.5

JE STEMT ERMEE IN OM DE VOLGENDE ZAKEN NIET TE DOEN ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN HET PRODUCT:
A.

andere deelnemers, gebruikers of individuen of entiteiten lastig te vallen, te bedreigen, in
verlegenheid te brengen of leed of ongemak te bezorgen;

B.

UGC aan te leveren die Activision als verstorend, onwettig, schadelijk, bedreigend, grof, kwetsend,
lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk of anderszins in raciaal, seksueel of etnisch opzicht als
verwerpelijk beschouwt;

C.

je voor te doen als iemand anders, waaronder, maar niet beperkt tot Activision;

D.

de normale functionaliteit van het Product te verstoren, of je op andere wijze zo te gedragen dat het
de andere deelnemers en/of de ervaring met het Product op een negatieve manier beïnvloedt;

E.

ongevraagd reclame of promotiemateriaal te posten of te verzenden, of op andere manieren
wervend bezig te zijn;

F.

opzettelijk of onopzettelijk de toepasselijke wetgeving, regelgeving of verdragen te overtreden
tijdens het gebruiken van of het toegang krijgen tot het Product;

G.

verschillende posts met dezelfde inhoud te plaatsen (bijv. spam); of

H.

binnen te dringen in de privacy of het op enige manier schenden van enig recht van enige persoon of
entiteit, waaronder, zonder beperking, enig recht van intellectueel eigendom.

6.6

Activision stemt niet in met en garandeert niet de nauwkeurigheid, werkzaamheid of het waarheidsgehalte
van eender welke UGC.

7

MEDEDELING AUTEURSRECHT

7.1

Activision respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de spelers en
gebruikers van haar Services dat ook doen. Als je van mening bent dat bepaalde in het Product en/of UGC
aanwezige content is gekopieerd op een manier die het auteursrecht schendt, verzoeken we je de volgende
informatie te sturen naar de onderstaande auteursrechtvertegenwoordiger.

7.2

Houd er rekening mee dat je verklaring met betrekking tot de schending van het auteursrecht moet voldoen
aan de digital millennium copyright act ("DMCA") om bruikbaar te zijn. 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.

7.3

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 e-mailadres;

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

7.4

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.

8

ACTIVISION ACCOUNTS

8.1

REGISTRATIE

Indien het Product je vraagt registratiegegevens te verstrekken, dan zijn deze vereisten onderworpen aan
deze Overeenkomst en aan het Privacybeleid van Activision, beide ter referentie opgenomen, samen met
de eventuele voorwaarden van Derde partijen (zoals onderaan bepaald). Je hebt de keuze om deze
gegevens wel of niet te verstrekken. Als je ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken, dan bestaat
de kans dat je beperkte of onbeschikbare toegang krijgt tot het Product. Als je ervoor kiest om ons de
gevraagde gegevens te verstrekken, dan geef je daarmee aan en garandeer je dat je ons alleen
waarheidsgetrouwe, actuele en accurate gegevens verstrekt. Je stemt ermee in dat je je niet mag voordoen
als een andere persoon of entiteit, en dat je geen verkeerde voorstelling van zaken mag geven over je
identiteit of je relatie tot bepaalde personen of entiteiten. Zo nu en dan kunnen we je vragen om je
registratiegegevens (zoals je e-mailadres) te bevestigen om van het Product gebruik te kunnen blijven
maken. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, kan je toegang tot het Product worden beperkt of beëindigd.

JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN OP JE ACCOUNT. JE MAG HET WACHTWOORD
VAN JE ACCOUNT NIET AAN ANDEREN GEVEN.
8.2

HET BUITEN WERKING STELLEN OF WISSEN VAN EEN ACCOUNT

ACTIVISION MAG TE ALLEN TIJDE ALLE ACCOUNTS BUITEN WERKING STELLEN, BEËINDIGEN, AANPASSEN OF
WISSEN, OM WELKE REDEN DAN OOK, MET OF ZONDER ENIGE REDEN, MET OF ZONDER KENNISGEVING,
VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. Bij wijze van uitleg en niet als
beperking verklaren we dat reden van het buiten werking stellen, beëindigen en/of wissen van Accounts
meestal het gevolg is van schendingen van deze Overeenkomst.
8.3

SOCIAL MEDIA

8.4

GEBRUIKERSNAMEN EN GROEPSNAMEN:

Afhankelijk van het Product en het Apparaat waarvan je gebruik maakt, kan je gamertag voor het Apparaat
tevens je gebruikersnaam zijn VOOR JE Activision-Account. Daarnaast kunnen gebruikers met bepaalde

Activision-Accounts verschillende clans, SQUADS, ploegen, teams en andere groepen (elk genaamd
“Groep”, gezamenlijk "Groepen") samenstellen met unieke Groepsnamen. Als je een gebruikersnaam of een
Groepsnaam kiest, of een label creëert dat door andere gebruikers gezien kan worden, dien je je te houden
aan de volgende richtlijnen en aan de algemeen geldende fatsoensregels. In het geval Activision een naam
aanstootgevend of ongepast vindt, is het mogelijk dat Activision, volledig naar eigen goeddunken, de naam
verandert of verwijdert en je gebruik van de Services opschort of beëindigt. Je mag in het bijzonder geen
naam gebruiken die:
A.

toebehoort aan iemand anders met de intentie om je voor te doen als die persoon, inclusief, maar
niet beperkt tot, beheerders van het Product of andere werknemers of vertegenwoordigers van
Activision;

B.

die vulgaire taal bevat of anderszins beledigend, obsceen, hatelijk, racistisch of discriminerend is, of
seksueel, etnisch of anderszins verwerpelijk;

C.

valt onder de rechten van een andere persoon of entiteit zonder schriftelijke toestemming van die
persoon of entiteit;

D.

toebehoort aan of verwijst naar een populaire culturele figuur, beroemdheid, mediapersoonlijkheid,
icoon of personage;

E.

een al dan niet gedeponeerd handelsmerk of Servicemerk is, bevat of daar nagenoeg identiek aan is;

F.

toebehoort aan een religieuze figuur of godheid; of

G.

gerelateerd is aan drugs, seks, alcohol of criminele activiteiten.

Je mag geen spelfout of alternatieve spellingen gebruiken om de hierboven weergegeven naamrestricties te
omzeilen, en ook geen "voornaam" en "achternaam" gebruiken die, in combinatie, de bovenstaande
naamrestricties schenden.

9

DOOR DE SERVICE VERSTREKTE CONTENT

9.1

"Door de Service verstrekte content" bestaat uit materialen die aan gebruikers van het Product (met of
zonder Account, wat van toepassing is) worden verstrekt, waaronder, zonder beperkingen, vrij te spelen
content, virtuele bezittingen, codes en prestaties. Je begrijpt dat, hoewel je soms door de Service
Verstrekte Content kunt "verdienen", "kopen" of "aanschaffen", je daarmee geen (mede-)eigenaar wordt
van die door de Service Verstrekte Content en dat de prijs van eender door de “Service verstrekte Content”
niet verwijst naar een eventueel batig saldo van echte valuta of een equivalent daarvan. Tenzij anders
vermeld in of bij een specifiek onderdeel van door de Service Verstrekte Content (in een licentie
Overeenkomst voor eindgebruikers en/of een doorklikbare Overeenkomst), valt alle door de Service
Verstrekte Content die je ontvangt onder de licentie zoals uiteengezet in artikel 3 en is door de Service
Verstrekte Content onderworpen aan alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst en Activisions
Privacybeleid.

9.2

Activision staat de overdracht van Accounts of door de Service Verstrekte Content niet toe. Je mag
Accounts of door de Service Verstrekte Content niet kopen, verkopen, doorverkopen, uitlenen, verhuren,
schenken, ruilen of anderszins overdragen, of aanbieden om Accounts of door de Service Verstrekte
Content van het Product te kopen, verkopen, doorverkopen, uitlenen, verhuren, schenken of op andere
wijze over te dragen, en elke poging daartoe zal nietig worden verklaard.

9.3

Je mag het Product of de door de Service Verstrekte Content niet verkopen, inclusief het uitwisselen zonder
beperking van in-game voorwerpen of valuta, voor "echt" geld, of iets van waarde buiten het Product.

9.4

Je erkent en stemt erin toe dat je bij beëindiging van je Account, de Overeenkomst of de licentie binnen de
reikwijdte van de toepasselijke wetgeving geen toegang of zeggenschap behoudt over enig aspect
gerelateerd aan je Account.

10

WEDSTRIJDEN EN SWEEPSTAKES

10.1

Van tijd tot tijd kan Activision je de kans bieden om mee te doen aan wedstrijden en sweepstakes. Deze
wedstrijden en sweepstakes worden bepaald door specifieke regels en een gedragscode (samen de
“Regels”) die online worden geplaatst. Je deelname aan een wedstrijd of sweepstake hangt af van je
aanvaarding van de Regels. Niet alle gebruikers die in aanmerking komen om het Product te gebruiken of
een Account aan te maken, komen in aanmerking om mee te doen aan alle wedstrijden of sweepstakes
en/of deze te winnen. De minimumleeftijd en andere vereisten worden bekendgemaakt voor het
toegangspunt van de toepasselijke wedstrijd of sweepstake en vormen een toegangsvoorwaarde voor die
wedstrijd of sweepstake. Beschikbaarheid, frequentie en voorwaarden voor deelname aan de wedstrijden
en sweepstakes worden naar eigen inzicht van Activision bepaald en zijn ook onderworpen aan de
plaatselijke wetten en beperkingen.

10.2

Met opzet verwijderd.

10.3

Zorg dat je regelmatig pauze neemt als je deelneemt aan wedstrijden of sweepstakes of games van
Activision speelt.

11

TOESTEMMING VOOR CONTROLE

11.1

Communicatie tijdens het gebruik van het Product mag niet als privé worden beschouwd. Het is mogelijk
dat Activision je gesprekken controleert en/of opneemt (waaronder, maar niet beperkt tot, chatberichten)
wanneer je gebruik maakt van het Product, en je geeft hierbij onherroepelijk toestemming voor dergelijke
controles en opnamen. Je erkent en stemt erin toe dat je niet mag verwachten dat je privacy gewaarborgd
blijft bij de overdracht van door gebruikers gegenereerde content (UGC) en ander vormen van
communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, chatberichten of stemcommunicaties, aangezien
(voice)chats en andere vormen van communicatie door andere gebruikers bekeken en/of gehoord kunnen
worden. Aangezien UGC en in-game communicatie wijd verspreid kunnen worden gezien en/of gehoord,

waarschuwt Activision zijn gebruikers om het prijsgeven van persoonlijk identificeerbare gegevens via
dergelijke communicatie of UGC te vermijden.

11.2

Om je gebruik van het Product te voorzien en te optimaliseren en aangezien het vereist is de naleving van
deze Overeenkomst en het Privacybeleid te evalueren, kan Activision ook gegevens controleren en
optekenen (zoals het spelen van games) inzake het gebruik van het Product door je Apparaat.

11.3

Daarnaast kan Activision, met of zonder kennisgeving, je internetprotocol adres(sen), persoonlijke
gegevens, chatlogs en/of andere informatie over jou en je activiteiten openbaar maken: (a) als reactie op
een verzoek van wetshandhavers, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure; of (b) als
Activision van mening is dat hierdoor haar eigen rechten en eigendommen of jouw veiligheid en de
veiligheid van anderen worden beschermd.

12

ONDERSTEUNING, PATCHES, EN UPDATES, WIJZIGINGEN

Als je ondersteuning nodig hebt, een klacht hebt over een Product of als je meer informatie wenst over het gebruik
van een Product, bezoek dan de klantenService van Activision op support.activision.com.
Activision Mag patches, updates en wijzigingen instellen en leveren bij het Product die moeten worden
geïnstalleerd om verder te kunnen spelen. Activision mag het Product van op afstand updaten zonder enige
kennisgeving, met inbegrip van en zonder beperking de game klant in het Apparaat van de gebruiker. Je stemt
ermee in dat Activision toegang heeft tot je Apparaat om dergelijke patches, updates en wijzigingen in te stellen en
toe te passen.
Activision behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Je
stemt ermee in regelmatig de voorwaarden van deze Overeenkomst te herbekijken, en met je continu gebruik van
het Product bevestig je dat je eender welke verandering in deze Overeenkomst aanvaardt.
13

BEËINDIGING
De licentie die je in deze Overeenkomst verleend wordt, is van kracht totdat deze wordt beëindigd door jou of
door Activision. Je rechten volgens deze Overeenkomst vervallen automatisch en zonder kennisgeving van
Activision als je eender welke voorwaarde van deze Overeenkomst, of die van toepasselijke voorwaarden van
Derde partijen, niet naleeft. Bij beëindiging van de licentie mag je het Product niet meer gebruiken. Je moet alle
hele of gedeeltelijke kopieën van het Product vernietigen.
Activision behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst per direct en zonder reden te ontbinden, zonder
schriftelijke kennisgeving. De maximale aansprakelijkheid van Activision in geval van een dergelijke beëindiging is
beperkt zoals hierboven bepaald in het artikel “Beperking van aansprakelijkheid”.
14

DERDE PARTIJEN

Het Product kan toegang tot materialen, diensten of websites van derden geven of nodig hebben ("Materialen van
Derden"). Het gebruik van en/of toegang tot Materialen van Derden kan onderworpen zijn aan aanvullende
Servicevoorwaarden en kunnen bijkomende kosten voor jou met zich meebrengen.

Je begrijpt dat je door het gebruik van Materialen van Derden content kunt tegenkomen die als beledigend,
onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd. Je stemt ermee in dat (a) het gebruik van Materialen van
Derden geheel op eigen risico gebeurt, (b) dat Activision niet aansprakelijkheid gesteld kan worden voor
Materialen van Derden; en (c) dat Activision niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de
inhoud, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid,
kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen van Derden. Materialen van Derden worden uitsluitend
voor jouw gemak ter beschikking gesteld.
Je recht om het Product te gebruiken wordt mede toegekend vanwege je bereidheid om toepasselijke
Servicevoorwaarden, Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, inclusief die van Derde partijen (bijv.
Overeenkomsten in relatie tot aankoop en het gebruik van Apps, je internet Service provider met betrekking tot
internettoegang of in relatie tot je gebruik van een spelconsole) ("Voorwaarden van Derden").
Derde partijen kunnen ook beperkingen opleggen op het gebruik van of de toegang tot bepaalde Producten, in alle
gevallen en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Je stemt ermee in dat Activision niet aansprakelijk is voor
enig handelen of nalaten van deze Derde partijen.

15

VRIJWARING

Je stemt ermee in dat Activision en haar aangesloten bedrijven, en hun respectieve functionarissen, directeuren,
eigenaren, vertegenwoordigers, werknemers, contractanten, gegevensvertrekkers en licentiegevers (elk een
"Gevrijwaarde partij", en gezamenlijk de "Gevrijwaarde partijen") schadeloos te stellen, te behoeden voor en te
vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en/of uitgaven (inclusief die voor juridische
bijstand) die een Gevrijwaarde partij heeft moeten aangaan of maken in verband met (a) een schending van de
Overeenkomst door jou, en/of (b) posts of uploads van door de gebruiker gegenereerde content (UGC) van jouw
hand.
Activision behoudt zich, ten eigen laste, het recht voor de exclusieve verdediging en controle te voeren over enige
zaak die anders ten laste van jou zou zijn, in welk geval stem je ermee in mee te werken aan de Activisions
verdediging van dergelijke claim.
16

RISICO OP VERLIES

Je draagt zelf alle risico's van verlies voor het aangaan of voltooien van een download van het Product of een
ander Product dat je hebt benaderd of gedownload, inclusief enig verlies als gevolg van een beschadigd bestand of
een crash van een Apparaat.
Het is mogelijk dat bepaalde Producten slechts beperkte tijd beschikbaar zijn, en/of onderworpen zijn aan andere
toegangsrestricties (inclusief bijvoorbeeld het bezit van een of meer specifieke Product(en) voor toegang of
gebruik). Het is mogelijk dat het Product niet meer beschikbaar is vanwege mogelijke door de provider van content
opgelegde licentiebeperkingen of om andere redenen; Activision is niet aansprakelijk in het geval het Product niet
(meer) beschikbaar is om te downloaden of ontoegankelijk is, om wat voor reden dan ook, voor zover maximaal is
toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
17

BESCHIKBAARHEID

Tenzij hierin anders uiteengezet garandeert Activision niet dat enig Product of enige Door de Service Verstrekte
Content te allen tijden of op bepaalde tijden beschikbaar is of dat Activision het Product of de door de Service
Verstrekte Content blijft aanbieden voor bepaalde tijd. Activision kan het Product of de Door de Service Verstrekte
Content wijzigen en bijwerken zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Activision geeft geen garantie of
verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid van online Productkenmerken en behoudt zich het recht voor om
zulke eigenschappen naar eigen inzicht en absoluut goeddunken te wijzigen of beëindigen, zonder voorafgaande
kennisgeving, waaronder bijvoorbeeld, het beëindigen van een online Service vanwege economische redenen
omdat slechts een beperkt aantal gebruikers gebruik blijft maken van de online Service in de loop der tijd.
Bovendien zijn Producten die kunnen worden geopend vanuit, weergegeven op of gekoppeld aan een Apparaat
niet in alle talen of in alle landen beschikbaar. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (a)
behouden Activision en haar licentiegevers zich het recht voor om Producten te veranderen, op te schorten, te
verwijderen of de toegang tot een Product op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving op te
heffen, en (b) is Activision niet aansprakelijk voor het verwijderen of opheffen van de toegang tot enig Product.
18

EIGENDOM

Alle titels, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en gerelateerd aan het Product (met inbegrip
zonder beperking, van titels, handelsmerken, Servicemerken, handelsnamen, computercode, thema's,
voorwerpen, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, slogans, locaties, concepten, artwork,
animaties, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten, werkwijzen, morele rechten en overige
gerelateerde documentatie) zijn eigendom van Activision en/of de licentiegevers van Activision. Het Product is in
licentie gegeven voor gebruik, niet verkocht. Je licentie geeft je geen aanspraak of eigendomsrecht op dit Product
en mag niet worden opgevat als een verkoop van de rechten op het Product.
JE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE, NAAST DE LICENTIE DIE JE IN DEZE OVEREENKOMST WORDT
VERLEEND, GEEN EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE EIGENDOMSBELANGEN KUNT LATEN GELDEN VOOR ENIG
PRODUCT OF ENIGE DOOR DE SERVICE VERSTREKTE CONTENT (WAARONDER, ZONDER BEPERKINGEN, ALLE
VIRTUELE GOEDEREN, SPELPERSONAGES OF EEN VIRTUELE VALUTA), EN JE ERKENT EN STEMT ER TEVENS IN TOE
DAT, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING, ALLE RECHTEN DIE ONDERDEEL
UITMAKEN VAN DERGELIJKE PRODUCTEN EN DOOR DE SERVICE VERSTREKTE CONTENT EEUWIG EIGENDOM
BLIJVEN VAN EN TEN GOEDE KOMEN AAN ACTIVISION EN/OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS.
Je stemt ermee in dat alle Producten en Materialen van Derden content, informatie en materialen bevatten die
worden beschermd door toepasselijke wetgeving voor intellectueel eigendom en andere wetten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat je dergelijke content, informatie of materialen op geen enkele
manier mag gebruiken behalve voor toegestaan gebruik. Geen enkel deel van de Producten of Materialen van
Derden mag worden gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze anders dan is toegestaan onder de
toepasselijke licentie.
19

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Activision behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, bepalingen en voorwaarden van deze
Overeenkomst te allen tijden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bewerken, uit te breiden, aan te
vullen of te verwijderen op voorwaarde dat Activision belangrijke veranderingen openbaar zal maken (volledig in
te vullen naar Activisions eigen goeddunken) op een of meerdere van de volgende manieren: via een mededeling
op het Product, een e-mailbericht, een patch-proces, een pop-upscherm of een bericht in het Product. Door het
Product na een revisie van deze Overeenkomst te blijven gebruiken geef je aan dat je akkoord gaat met dergelijke
veranderingen. Daarnaast is het mogelijk dat je nu en dan wordt gevraagd om herzieningen van deze
Overeenkomst te accepteren. Onthoud dat je mogelijk geen gebruik meer kunt maken van het Product of de Door

de Service Verstrekte Content als jeniet bevestigt met de wijzigingen wanneer daarom wordt gevraagd. Als je de
wijziging in de Overeenkomst voor Producten of Door de Service Verstrekte Content waarvoor je hebt betaald niet
wilt accepteren, moet je stoppen met het gebruik van het Product of de Door de Service verstrekte content. Neem
contact op met Activision om te bepalen of je in aanmerking komt voor terugbetaling.
20

DRM

Als je content wilt gebruiken die is beveiligd met Digital Rights Management (“DRM”), dan kan die software
automatisch vragen om mediagebruiksrechten van een online rechten-server en DRM-updates downloaden en
installeren, zodat je de content kunt gebruiken.
21

BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN

LEES ARTIKEL 21 ZORGVULDIG DOOR - DIT ARTIKEL KAN VAN GROTE INVLOED ZIJN OP JE RECHTEN, INCLUSIEF
HET RECHT OM TE PROCEDEREN

Het oplossen van geschillen en arbitrage.

21.1

Artikel 21 is op jou van toepassing als je in de Verenigde Staten woont en/of het Product in de Verenigde
Staten hebt gekocht of gebruikt. Artikel 21 kan ook op jou van toepassing zijn als je buiten de Verenigde
Staten woont en/of het Product buiten de Verenigde Staten hebt gekocht of gebruikt. Zie artikel 22 voor
meer informatie.

21.2

Eerste oplossing bij conflicten: onze Klantenservice is telefonisch ((310) 255-2000) of op het web
(support.activision.com) bereikbaar om eventuele kwesties met het Product 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.

21.3

Bindende arbitrage: als de partijen niet tot een oplossing kunnen komen binnen 30 dagen vanaf het
moment dat informele geschillenbeslechting op grond van artikel 21.2 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 Product
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 een collectieve vordering
toestaan worden uitgesloten. De bemiddelaar, en niet een federale, staats- 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, zonder beperking 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 www.adr.org of door de AAA te bellen naar 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. Als de bemiddelaar oordeelt dat de arbitrage gepast is, zal Activision de kosten van de
arbitrage op zich nemen, mits je vordering niet meer dan $75.000 bedraagt. 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.
21.4

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 enige rechtbank in Los Angeles County, Californië
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, wijzigen, nietig te verklaren of beoordelen.

Verklaring van afstand van collectieve vorderingen
21.5

Verklaring van afstand van collectieve vorderingen: de partijen komen daarnaast overeen dat eventuele
arbitrage zal plaatsvinden in hun persoonlijke hoedanigheid en niet als een collectieve vordering of
vertegenwoordigd door een ander partij, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een
collectieve vordering 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 VORDERINGEN OF
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ANDER. Indien een rechtbank of bemiddelaar oordeelt dat de verklaring
van afstand van collectieve vorderingen zoals opgenomen in dit artikel om welke reden dan ook ongeldig is
of niet ten uitvoer kan worden gebracht, of dat de arbitrage in collectief verband voortgezet kan worden,
dat vervalt de bepaling hierboven artikel 21.3 in zijn geheel en zal er verder gehandeld worden alsof de
partijen niet hebben ingestemd met arbitrage bij geschillen.

21.6

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 staats- of federale rechtbank beginnen voor vorderingen inzake patenten,
auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar niet, voor de duidelijkheid,
voor vorderingen inzake de licentie die op grond van artikel 3 van deze Overeenkomst 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.

21.7

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 artikels 22.3, 22.4 en 22.5. Stuur een
schriftelijke kennisgeving van je beslissing om je af te melden naar: Activision Publishing, Inc., gevestigd te
3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405, T.a.v.: Business and Legal Affairs. De kennisgeving
moet worden gestuurd binnen 30 dagen na aankoop van het Product (of als je het Product niet hebt
gekocht, binnen 30 dagen na de datum waarop je voor het Product 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.
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RECHTSBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

22.1

Dit Product is beschikbaar gesteld onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als je
het Product hebt aangeschaft en gebruikt in:
A.

De Verenigde Staten, Mexico of Canada, dan sluit je een Overeenkomst 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 interpretatie, vorderingen na
schending van de bepalingen en alle ander vorderingen (waaronder consumentenbescherming,
oneerlijke concurrentie en vordering als gevolg van een onrechtmatige daad)) in deze Overeenkomst
onderhevig aan de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar wetsconflicten. Als een
rechtbank of bemiddelaar oordeelt dat de verklaring van afstand van collectieve vorderingen zoals
uiteengezet in paragraaf 21.5 nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, of dat
bemiddeling collectief voortgezet kan worden, dan worden alle vorderingen die uit deze
Overeenkomst voortkomen (waaronder interpretatie, vorderingen na schending van de bepalingen
en alle ander vorderingen (inclusief claims met betrekking tot de wetgeving inzake
consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daden)) beslecht onder de
wetgeving van de staat waarvan je een inwoner was op het moment dat je het Product dat
onderworpen is aan deze Overeenkomst kocht of verkreeg. 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 artikel 21, of die anderszins in aanmerking
komen voor arbitrage.

B.

De Europese Unie, dan sluit je een Overeenkomst met Coöperatie Activision Blizzard International
UA gevestigd te Beechavenue 131, 1119RB 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 Product hebt verkregen en gebruikt. Daarnaast kun je
op het gebied van wetgeving kiezen uit de gerechtshoven van het land (bijvoorbeeld het Verenigd
Koninkrijk, de Franse Republiek, of de Bondsrepubliek Duitsland) waarin je het Product 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 of Japan, dan sluit je een Overeenkomst met Coöperatie Activision Blizzard International
UA gevestigd te Beechavenue 131, 1119RB 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 Product 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.

Als je het Product hebt aangeschaft in andere locaties dan diegene vermeld in bovenstaande
artikelen 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 Product voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Activision geeft geen
garantie of verklaring dat het Product of het gebruik van het Product buiten de landen vermeld in
bovenstaande artikels A, B en C in overeenstemming is met de toepasselijke plaatselijke wetgeving.
Verder:
je gebruik van het Product en alle claims die voortvloeien of verband houden met het Product
of deze Overeenkomst zullen, 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.

22.2

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 ARTIKEL 21 "BINDENDE ARBITRAGE EN EEN
VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN".
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ALGEMEEN

23.1

Scheidbaarheid

Onderworpen aan artikel 21.3 hierboven, als enige voorziening in deze Overeenkomst onwettig, nietig of om welke
reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling scheidbaar geacht van deze Overeenkomst en heeft
deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
23.2

Beëindiging

Artikelen 6, 10, 12 tot 24, en andere artikelen die vanwege hun voorwaarden van kracht blijven nadat deze
Overeenkomst ten einde komt, zullen, net als het Privacybeleid, onverminderd van kracht blijven na beëindiging
van deze Overeenkomst.

23.3

Overdraagbaarheid en toewijzing

We mogen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, op elk gewenst moment zonder je daarvan in
kennis te stellen. Je mag deze Overeenkomst of het recht om de Services te gebruiken niet overdragen.

23.4

Kennisgevingen

Je stemt ermee in dat Activision je voorziet van kennisgevingen over het Product of van informatie die we wettelijk
verplicht zijn te sturen, via e-mail naar een adres dat je hebt opgegeven toen je het Product registreerde.
Kennisgevingen die per e-mail aan je zijn verstuurd worden als afgeleverd en ontvangen beschouwd op het
moment dat de e-mail wordt verstuurd. Als je er niet mee akkoord gaat om elektronische kennisgevingen te
ontvangen, mag je het Product niet meer gebruiken. Voor Producten die je niet hoeft te registreren of waarvoor je
geen e-mailadres hoeft te verstrekken zullen kennisgevingen beschikbaar worden gesteld door updates van deze
Overeenkomst.

23.5

Overmacht

Activision is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren als gevolg van oorzaken die buiten redelijke
controle van Activision vallen, inclusief maar niet beperkt tot het niet leveren als gevolg van onvoorziene
omstandigheden of oorzaken zoals overmacht, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's, acties van burgerlijke of
militaire overheden, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen of een tekort aan transportfaciliteiten,
brandstof, energie, arbeid of materialen.

23.6

Smartengeld

In het geval je deze Overeenkomst schendt, stem je ermee in dat Activision onherstelbaar is beschadigd als deze
Overeenkomst niet specifiek wordt nageleefd, en ga je ermee akkoord dat Activision het recht heeft om zich,
zonder verplichtingen, andere waarborg of bewijs van schade, een voor het schenden van deze Overeenkomst
passende schadeloosstelling toe te eigenen, in aanvulling op andere maatregelen die Activision kan gebruiken,
afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

23.7

Onderdelen van activision

Activision Publishing, Inc., is gevestigd te 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405, Verenigde Staten en het
telefoonnummer van de Klantenservice is +1 (310) 255-2000.
Coöperatie Activision Blizzard International UA is gevestigd te Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Nederland.
Zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Activision, als je het Product hebt verkregen en gebruikt in een lidstaat
van de Europese Unie dan heeft Coöperatie Activision Blizzard International UA het beheer en de controle over het
verzamelen, bewaren en gebruiken van door jou verstrekte persoonlijke gegevens ondergebracht bij Activision
Blizzard UK Limited gevestigd op 3 Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF, Engeland, een
dochteronderneming die volledig ons eigendom is. Lees het Privacybeleid van Activision

(http://s.activision.com/privacy/privacy.html) voor meer informatie over de manier waarop Activision persoonlijke
informatie gebruikt en beschermt.

23.8

Export en 'commercial items'

Je mag het Product niet gebruiken of op een andere wijze exporteren of opnieuw exporteren anders dan is
toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten, en, indien van toepassing, de wetgeving van het gebied
waar het Product is verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag het Product niet geëxporteerd,
opnieuw geëxporteerd of gedownload worden naar (of overgedragen aan een inwoner van) (a) Cuba, NoordKorea, Iran, Syrië, Soedan, andere landen waarop een embargo van de VS rust of alle landen waartegen de VS
uitgebreide economische sancties heeft getroffen, of naar een onderdaan van Cuba of (b) naar iedereen die op de
lijst Specially Designated Nationals and Blocked Persons van het Department of Commerce van de VS staat of op
de Denied Persons List of Entity List van het Department of Commerce. Door het Product te gebruiken geef je aan
en garandeer je dat je je niet bevindt in, onder controle staat van of een inwoner bent van een van deze landen,
dat je geen onderdaan van Cuba bent, of op een van deze lijsten staat. Je stemt er ook mee in om het Product niet
te gebruiken voor doelen die verboden zijn binnen de wet van de VS, waaronder, zonder beperking, het
ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of produceren van nucleaire, raket-, chemische of biologische wapens.
Het Product en de bijbehorende documentatie zijn "Commercial Items", zoals bepaald in 48 C.F.R. §2.101,
bestaand uit "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation", zoals die
termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. In overeenstemming
met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot 227.7202-4, zoals van toepassing, zijn de "Commercial
Computer Software" en de "Commercial Computer Software Documentation" in licentie gegeven aan
eindgebruikers van de regering van de VS: (a) uitsluitend als "Commercial Items" en (b) beperkt tot de rechten die
aan alle andere eindgebruikers worden verleend, volgend uit de voorwaarden in dit document. Niet-gepubliceerde
rechten zijn voorbehouden onder het auteursrecht van de Verenigde Staten.

23.9

Volledige Overeenkomst

Deze Overeenkomst bevat de volledige Overeenkomst en alle afspraken tussen jou en Activision, en vervangt alle
voorgaande of gelijktijdige Overeenkomsten of afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de
hierin opgenomen aangelegenheden.
AANVULLENDE BEPALINGEN – DUITSLAND, FRANKRIJK, SPANJE.
De volgende onderstaande artikels nemen de plaats in van en vervangen de Overeenkomstige bovenstaande
artikelen voor gebruikers die wonen in en het Product hebben verschaft en/of gebruiken in Duitsland, Frankrijk en
Spanje.
Artikel 6.1 Door Gebruikers gegenereerde Content
Indien u in Duitsland woont, verleen je door het overmaken van UGC (waaronder, zonder beperkingen, plaatjes,
filmpjes, inzendingen aan de Klantenservice, ingediende ideeën, suggesties en geplaatste berichten) aan de Service
(waaronder, zonder beperkingen, het wedstrijdgedeelte van de Service) Activision (al dan niet namens de door jou
gerepresenteerde eigenaar van zulke rechten, waarbij je garandeert dat die expliciet toestemming heeft verleend)

het eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie om die UGC te
gebruiken, te reproduceren, te veranderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in sublicentie te geven, te
gebruiken voor afgeleide werken, en die UGC 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 voor deze doelen te gebruiken. Indien Activision een deel van de UGC wil
gebruiken voor andere doeleinden, dan zal Activision van tevoren je uitdrukkelijke toestemming vragen.
Artikel 13. Beëindiging
De licentie die je in deze Overeenkomst verleend wordt, is van kracht totdat deze wordt beëindigd door jou of
door Activision. Activision kan de Overeenkomst ontbinden zonder kennisgeving indien je een materiële schending
pleegt tegen de Overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden van Derde partijen, waardoor Activision de
Overeenkomst kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging van de licentie mag je het
Product niet meer gebruiken, en dien je alle gedeeltelijke of volledige kopieën van het Product te vernietigen.
De maximale aansprakelijkheid van Activision in geval van een dergelijke beëindiging is beperkt tot het bedrag dat
je hebt betaald en werd ontvangen door Activision voor het Product in de meest recente afgelopen (12) maanden.
Artikel 16. Risico op verlies
Je draagt zelf alle risico's van verlies voor het aangaan of voltooien van een download van eender welk Product of
eender welk verlies of een ander Product dat je hebt benaderd of gedownload, inclusief enig verlies als gevolg van
een beschadigd bestand of een crash van een Apparaat, tenzij Activision aansprakelijk is voor dergelijk verlies
overeenkomstig Artikel 14.
Het is mogelijk dat bepaalde Producten slechts beperkte tijd beschikbaar zijn, en/of onderworpen zijn aan andere
toegangsrestricties (inclusief bijvoorbeeld het bezit van een of meer specifieke Product(en) voor toegang of
gebruik). Het is mogelijk dat het Product niet meer beschikbaar is vanwege mogelijke door de provider van content
opgelegde licentiebeperkingen of om andere redenen buiten de controle van Activision; Activision is niet
aansprakelijk in het geval het Product niet (meer) beschikbaar is om te downloaden of ontoegankelijk is, om wat
voor reden dan ook.
Artikel 17. Beschikbaarheid
Tenzij hierin anders uiteengezet garandeert Activision niet dat enig Product of enige door de Service Verstrekte
Content te allen tijden of op bepaalde tijden beschikbaar is of dat Activision het Product of de Door de Service
Verstrekte Content blijft aanbieden voor bepaalde tijd indien de Service niet beschikbaar is door
licentiebeperkingen, technische onderbrekingen en andere redenen buiten de controle van Activision. Activision
kan het Product of de Door de Service Verstrekte Content wijzigen en bijwerken in de normale gang van zaken.
Bovendien zijn Producten die kunnen worden geopend vanuit, weergegeven op of gekoppeld aan een Apparaat
niet in alle talen of in alle landen beschikbaar. (i) Activision en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om
Producten te veranderen, op te schorten, te verwijderen of de toegang tot een Product op elk gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving op te heffen indien dit nodig is voor commerciële redenen zoals onvoldoende
gebruikers of technische beperkingen of operationele problemen, en (ii) Activision is niet aansprakelijk voor het
verwijderen of opheffen van de toegang tot enig Product vanwege deze redenen.
Artikel 4.7: Toegang en kosten

WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN DOOR ACTIVISION ZONDER OPGAAF VAN REDEN VOOR HET
VERSTRIJKEN VAN EEN ABONNEMENTSPERIODE OF LIDMAATSCHAP KUN JE RECHT HEBBEN OP EEN GEDEELTELIJKE
RESTITUTIE VAN DE VOORAF GEDANE BETALINGEN.
Artikel 19: Wijzigingen in de Overeenkomst
Activision kan bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen, bewerken, uitbreiden,
aanvullen of verwijderen indien nodig om de Service te verbeteren, versterken of te reguleren; op voorwaarde dat
Activision je via e-mail over de veranderingen informeert, en in desbetreffend geval, op een of meerdere van de
volgende manieren: via een mededeling op een Product-website, een patch-proces, een pop-upscherm of een
bericht in het Product. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je deze Service Overeenkomst
beëindigen binnen (1) maand volgend op de kennisgeving over de verandering. Je continue gebruik van het
Product na het verstrijken van (1) maand volgend op de kennisgeving over een revisie van deze Overeenkomst
houdt in dat je dergelijke wijzigingen aanvaardt. Activision zal je opnieuw in de communicatie over de
veranderingen informeren over de gevolgen van je verder gebruik volgend op de kennisgeving. Daarnaast is het
mogelijk dat je nu en dan wordt gevraagd om updates van deze Overeenkomst te accepteren. Onthoud dat indien
je deze aanvaarding niet bevestigt wanneer gevraagd, het mogelijk is dat je het Product of de door Service
verstrekte Content niet meer kunt gebruiken. Wat betreft de Producten en de door Service verstrekte Content
waarvoor je hebt betaald: indien je een verandering in de Overeenkomst niet wilt aanvaarden, moet je stoppen
met het gebruik van het Product of de Door de Service verstrekte content. Neem contact op met Activision voor
terugbetalingsmogelijkheden.
Artikel 21: Bindende arbitrage & Verklaring van afstand van collectieve vorderingen
Artikel 21 is niet van toepassing indien u woont in of het Product hebt aangeschaft en gebruikt in Duitsland.
Artikel 23.3: Overdraagbaarheid & toewijzing

We mogen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, op elk gewenst moment. We zullen je van
tevoren informeren over een dergelijke overdracht. Indien u niet instemt met dergelijke overdracht, mag je deze
Overeenkomst beëindigen zonder kennisgeving. Je mag deze Overeenkomst of het recht om de Services te
gebruiken niet overdragen.
Artikel 23.6: Smartengeld

In het geval je deze Overeenkomst schendt, ga je ermee akkoord dat Activision het recht heeft om alle beschikbare
wettelijke middelen in te zetten voor het schenden van deze Overeenkomst, in aanvulling op andere maatregelen
die Activision kan gebruiken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

