MijnSerie Plugin en Content Licentieovereenkomst
Dit is een overeenkomst tussen u en MijnSerie.nl (met haar partners, hierna te noemen
“MijnSerie” of “wij”) welke uw gebruik van de MijnSerie plugin Software (met updates en
verbeteringen aan de plugin en de bijbehorende documentatie, de “Software”) en de
bijbehorende MijnSerie Content (met updates en verbeteringen aan de Content, de
“Content”) regelt, welke wij voor u beschikbaar stellen via de Software. Indien u de Software
of Content installeert of gebruikt, bent u gebonden door deze Licentieovereenkomst.
1. Gebruik van de Software en Content.
Wij verlenen u hierbij een beperkte, non-exclusieve, niet-overdraagbare nietsublicentieerbare licentie voor installatie en gebruik van de Software uitsluitend bestemd
om de end user interface van de Software (alleen in objectcode) en Content van uw website
in het format en configuratie zoals bepaald door MijnSerie te laten zien.
2. Limitaties
U mag en zult niet een andere persoon aanmoedigen, ondersteunen of toestaan om de
Software of Content (a) te verkopen, verhuren, leasen, uitlenen, distribueren, fungeren als
servicebureau, publiekelijk te communiceren, te transformeren, of sub licenties van de
Software of Content of anderszins enig recht op de Software of Content geheel of
gedeeltelijk toe te wijzen; (b) te wijzigen, veranderen, manipuleren, repareren, of op andere
wijze afgeleide werken van de Software of Inhoud te maken; (c) te reverse engineeren,
decompileren of enig ander proces of procedure dat gebruikt kan worden om de broncode
uit de Software of Content af te leiden. Alle rechten die aan u worden verleend hangen af
van uw voortdurende naleving aan deze Licentieovereenkomst.
3. Voorbehoud van rechten.
U mag niet de Software of Content gebruiken voor illegale doeleinden. Tussen de partijen,
de Software en de Content is intellectuele eigendom van MijnSerie of haar licentiegevers.
De Software en Content zijn beschermd door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt
tot copyright wetten en internationale verdagen. Met uitzondering van de rechten
uitdrukkelijk verleend aan u in deze Licentieovereenkomst zijn alle rechten, aanspraken en
belangen in de Software en Content onder voorbehoud van MijnSerie en onze
licentiegevers. U heeft en krijgt geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten met
betrekking tot de Software en Content, door de Software of Content te gebruiken.
4. Updates.
Om de software en content up-to-date te houden, kunnen wij automatische of handmatige
updates op elk moment en zonder kennisgeving aan u aanbieden. Als wij besluiten om
onderhoud of ondersteuning van welke aard dan ook aan te bieden, kunnen wij het
onderhoud of ondersteuning op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u
beëindigen.
5. Beëindiging.
U kunt deze Licentieovereenkomst te allen tijde beëindigen door het verwijderen of
vernietigen van alle kopieën van de Software die in uw bezit of beheer zijn. Uw rechten
inzake deze Licentieovereenkomst wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving van
ons als u niet voldoet aan een van de voorwaarden. In het geval van beëindiging dient u elk
gebruik te staken en alle kopieën van de Software te vernietigen. Wij kunnen uw rechten
om alles (of een deel) van de Software of de Content te gebruiken aanpassen, schorsen,

stopzetten of beëindigen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u, en in dat
geval kunnen wij de Software of Content dusdanig aanpassen dat het onbruikbaar wordt.
MijnSerie.nl is niet aansprakelijk jegens u, als het besluit deze rechten uit te oefenen. Ons
onvermogen om aan te dringen (of te dwingen) op uw strikte naleving van deze
Licentieovereenkomst zal niet een verwerping/afkeuring/ontheffing van een van onze
rechten vormen.
6. Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid.
a. U erkent aanvaardt uitdrukkelijk dat installatie en gebruik van, en alle andere toegang tot
de Software en Inhoud op eigen risico is. De Software en Inhoud worden aan u geleverd “as
is” met alle fouten en zonder enige vorm van garantie, en MijnSerie.nl, diens licentiegevers
en distributeurs en elk van hun respectievelijke dochterondernemingen en leveranciers
(samen de “Ontheven partijen”) verwerpen alle garanties, expliciet of impliciet, zonder
beperking de garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid,
ongestoord gebruik en niet-inbreuk. Mondelinge of schriftelijke informatie vrijgegeven door
een van de Ontheven partijen of een een bevoegde vertegenwoordiger zal niet een garantie
creëren. De wetten van bepaalde rechtsgebieden laten verwerping/afwijzing/ontheffing van
impliciete garanties niet toe. Als deze rechten van toepassing zijn op u, kunnen sommige of
alle van bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing zijn op
u, en kunt u additionele rechten hebben.
b. Voor zover dat niet bij wet is verboden, zal geen Ontheven partij aansprakelijk zijn voor
enige schade voor breuk van enige expliciete of impliciete garantie, contractbreuk,
nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, of enige andere juridische theorie die verband houdt
met de toepassing, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van winst,
inkomsten, gegevens of het gebruik van de toepassing, zelfs als een Ontheven partij op de
hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. In ieder geval zal de totale
aansprakelijkheid voor de Ontheven partijen bij de overeenkomst beperkt zijn tot $50,00.
De wetten van bepaalde rechtsgebieden staan uitsluitingen of beperkingen van incidentele
schade niet toe. Als deze rechten van toepassing zijn op u, kunnen sommige of alle van
bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen niet van toepassing zijn op u, en
kunt u additionele rechten hebben.

7. Vrijwaring.
U bent aansprakelijk voor en u zult verdedigen, vrijwaren, schadeloos stellen: de Ontheven
partijen en hun functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers van en
tegen elke aansprakelijkheid, verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief redelijke
honoraria van advocaten) die voortvloeien uit uw gebruik van de Software en Content,
schending van de overeenkomst, overtreding van de toepasbare wetgeving, of schending
van enig recht van een persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot
intellectuele eigendomsrechten.
8. Export regelgeving.
U zult zich houden aan alle export en wederuitvoer beperkingen en voorschriften van het
Nederlandse ministerie van Economische Zaken en andere Nederlandse en buitenlandse
instanties en autoriteiten die van toepassing kunnen zijn op de Software en zult deze niet
overdragen, aanmoedigen tot, helpen bij, of machtigen de Software te overdragen naar een
verboden land of dat anderzijds in strijd is met toepasselijke beperkingen of voorschriften.

9. Wijziging.
We kunnen deze Licentieovereenkomst naar eigen goeddunken wijzigen door de herziende
voorwaarden
op
de
website
van
MijnSerie
(https://www.mijnserie.nl/_plugins/algemene_voorwaarden_nl.pdf) te plaatsen. Wanneer u
het gebruik van de Software na elke wijziging van de ingangsdatum voortzet, bewijst dat uw
instemming met deze overeenkomst en bent u gebonden aan de overeenkomst.
10. Conflicten.
De voorwaarden van deze Licentieovereenkomst zijn van toepassing op de Software,
Content en eventuele updates of upgrades voor de Software of Inhoud die we beschikbaar
stellen om de originele Software te vervangen of aan te vullen, tenzij de update of upgrade
wordt vergezeld met een afzonderlijke licentie, waarbij in dat geval de voorwaarden van die
licentie van toepassing zijn.

