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Gebruiksrechtovereenkomst Western Digital 

 

BELANGRIJK - LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR. SECTIE 10 VAN DIT 

DOCUMENT BEVAT EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING VOOR DE 

INDIVIDUELE OPLOSSING VAN HET GESCHIL EN BEPERKT UW 

MOGELIJKHEDEN OM HET GESCHIL TE BESLECHTEN VOOR DE RECHTBANK. 

BOVENDIEN ZIET U AF VAN UW RECHT OP EEN RECHTER OF JURIE IN 

GERECHTELIJKE PROCEDURES EN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN 

GROEPSACTIES OF GROEPSGESCHILLEN VOOR BEPAALDE GESCHILLEN.  

Deze Gebruiksrechtovereenkomst (deze "Overeenkomst") is een wettelijk contract tussen u, als 

een individu of als een entiteit ("u") en Western Digital Technologies, Inc., haar 

dochterbedrijven en filialen (samen, "WDT"), bepaalt uw gebruik van de WDT-software en—

diensten, geassocieerde online of elektronische documentatie gepubliceerd, gedistribueerd of 

anders beschikbaar gemaakt (deze software, firmware, diensten en documentatie en toepasbare 

updates voorzien door WDT worden collectief de "Software" genoemd), en indien van 

toepassing uw gebruik van Software ontworpen voor gebruik met WDT-hardware apparaten en 

producten ("WDT-apparaten"). Als WDT-software of -diensten worden vergezeld door een 

aparte licentieovereenkomst, zullen de termen van die aparte licentieovereenkomst van 

toepassing zijn op uw gebruik van de toepasbare WDT-software of diensten.  

 

DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, TE ACTIVEREN, TE KOPIËREN OF 

ANDERS TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN DOOR 

VOORWAARDEN VAN VOLGEND OP DEZE OVEREENKOMST. DIT ZIJN 

LICENTIEVOORWAARDEN VAN WDT EN HET PRIVACYBELEID VAN WDT, 

ZOALS DOOR REFERENTIE OPGENOMEN IN SECTIE 5. ALS U NIET AKKOORD 

GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE WDT 

PRIVACYOVEREENKOMST, VERZOEKEN WIJ U DE SOFTWARE NIET TE 

INSTALLEREN, TE ACTIVEREN, TE KOPIËREN OF ANDERSZINS TE 

GEBRUIKEN.  
 

Behalve zoals voorzien in sectie 10 van deze overeenkomst, kan deze overeenkomst worden 

aangepast van tijd tot tijd door WDT; hoewel wijzigingen voor deze overeenkomst niet bindend 

zijn voor u tenzij u akkoord gaat met de toegepaste wijzigingen.  

 

1. LICENTIE TOEWIJZING EN BEPERKINGEN 

De licentie voor de software wordt aan u verleend en niet verkocht. Overeenkomstig de 

voorwaarden van deze Overeenkomst verleent WDT u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, 

niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie voor het gebruik van de 

Software voor uitsluitend persoonlijk en intern gebruik, en voor het maken van een redelijk 

aantal kopie-exemplaren van de Software enkel indien redelijkheidshalve nodig voor gebruik van 

de Software zoals toegestaan in deze overeenkomst.  

  

U erkent en gaat akkoord dat u niet, en geen anderen in staat stelt om: (a) de Software niet zult 

reproduceren, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan onder sectie 1; (b) de Software niet zult 
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modificeren, aanpassen, vertalen of afgeleide werken van de Software zult creëren; (c) voor geen 

enkel doel en op geen enkele wijze pogen tot het omzeilen of uitschakelen van de Software of 

technologie, inclusief zonder begrenzing, toegangscontroles of 

copyrightbeschermingsmechanismen, functies of maatregelen in de Software; (d) niet zult 

proberen de broncode van de Software te decompileren, demonteren, reverse-engineeren, of 

anderzijds pogingen zult ondernemen om deze te verkrijgen; (e) de Software niet zult 

distribueren, belemmeren, verkopen, verhuren, leasen, sublicentiëren, of anderzijds overdragen, 

publiceren of openbaar maken aan derden; (f) geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere 

eigendomskenmerken, opschriften, symbolen of labels in of op Software zult verwijderen of 

gebruiken in relatie met de Software; (g) de Software op geen enkele manier zult gebruiken bij 

het schenden van de Intellectuele Eigendomsrechten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, 

copyrights, handelsmerken, handelsgeheimen en patenten van anderen, of de toepasselijke 

wetten van elk toepasbaar rechtsgebieden, inclusief en zonder beperking in het geval van smaad, 

laster, obsceniteit en privacy-gerelateerde misdrijven.  

 

2. VOORBEHOUD VAN RECHTEN 

U erkent dat de Software auteursrechtelijk is beschermd en dat ook andere intellectuele 

eigendoms- en bedrijfseigen rechten van toepassing zijn. WDT en zijn licentiegevers 

("Licentiegevers") van de derde partij behouden zich alle rechten voor met betrekking tot de 

Software, met uitzondering van de licentie die u uitdrukkelijk werd toegekend in Sectie 1. U 

erkent dat behoudens een uitdrukkelijke licentie die u in sectie 1 werd toegekend, u geen recht, 

geen titel, belang of licentie werd verleend, toegewezen of overgedragen in of voor de Software, 

hetzij stilzwijgend, expliciet of anders. U gaat ermee akkoord geen actie of uitdaging te 

ondernemen waardoor op welke wijze dan ook de rechten van WDT of zijn Licentiegevers met 

betrekking tot de Software worden gehinderd.  

 

3. GEBRUIK VAN NIET-WDT-APPARATEN 

In sommige gevallen kan de Software werken met apparaten die werden geproduceerd door 

organisaties buiten WDT ('niet-WDT-apparaten'). U bevestigt en aanvaardt dat WDT geen 

verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de kwaliteit of capaciteit van een van deze 

niet-WDT-apparaat. U erkent dat WDT ondersteuning kan bieden voor bepaalde niet-WDT-

apparaten en niet voor andere. WDT geeft geen garanties dat de Software compatibel is, zal zijn 

of zal blijven met betrekking tot een toepasbaar niet-WDT-apparaat. 

 

4. UPDATES; AUTOMATISCHE FUNCTIES 

U erkent dat WDT niet verplicht is u Updates (zoals hieronder gedefinieerd) aan de Software te 

leveren. WDT kan echter van tijd tot tijd geactualiseerde versies van de Software uitgeven, en de 

Software kan via internet automatisch verbinding maken met servers van WDT of derden om te 

controleren op beschikbare updates voor de Software, zoals bugfixes, patches, upgrades, 

bijkomende of verbeterde functies, plug-ins en nieuwe versies (gezamenlijk, "Updates") 

beschikbaar zijn, en kan (a) de versie van de Software, die u op uw persoonlijk apparaat wordt 

gebruikt, automatisch op elektronische wijze bijwerken, of (b) u de mogelijkheid geven deze 

toepasselijke te downloaden. Door de Software te installeren en als u het automatisch zoeken 

naar Updates niet uitschakelt, gaat u akkoord en geeft u uw toestemming om automatisch 



 

 3 

Updates van WDT of derde partij-servers aan te vragen en te ontvangen en gaat u akkoord dat de 

voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op al deze Updates.  

5. INFORMATIE AUTOMATISCH VERZAMELD DOOR WDT 

De Software kan over functies beschikken voor automatische communicatie die bepaalde 

informatie met betrekking tot de werking van de Software doorgeven aan WDT en de derde 

leveranciers die gegevens analyseren voor WDT. Voor meer informatie over hoe WDT en de 

derde partij gegevensanalysevoorziening verzamelen en informatie gebruiken, voorzien door de 

softwere, review het WDT privacybeleid te vinden op 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx, die inbegrepen is in deze 

overeenkomst door referentie. Door akkoord te gaan met de termen van deze overeenkomst, gaat 

u akkoord met de termen van het WDT privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de 

voorwaarden van het privacybeleid, verzoeken wij u de diensten niet te gebruiken. 

6. REGISTRATIE INFORMATIE 

Als onderdeel van het registratieproces van alle Software of WDT-apparaten, kan WDT 

verzoeken om registratie-gerelateerde informatie kenbaar te maken, waaronder zonder beperking 

uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam of wachtwoord. Met het verstrekken van deze informatie 

geeft u WDT de toelating om deze informatie te verzamelen en te gebruiken voor het leveren van 

niet-promotionele mededelingen met betrekking tot alle WDT-apparaten die met de Software 

werden aangekocht, inclusief meldingen van beschikbare Updates, productherroepingen of 

veiligheidsproblemen. WDT's gebruik van informatie die het verzamelt van u in verbinding met 

het registratieproces, of die u anders voorziet aan WDT in verbinding met WDT’s Software of 

WDT-apparaten, worden beheerd door het WDT privacybeleid. 

U gaat ermee akkoord dat u de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord zult 

bewaren en de volle verantwoordelijkheid voor enig verlies, diefstal of vernietiging van 

gegevens na toegang tot uw account via uw gebruikersnaam en wachtwoord op u zult nemen. 

7. DERDE PARTIJ TEVREDEN EN SERVICEPROVIDERS 

Door de Software te gebruiken mag u software van Derden downloaden en gebruiken en/of 

koppelen naar inhoud van derden die via de Software wordt benaderd (deze software en inhoud 

van derden gezamenlijk "Inhoud van derden" genoemd). U erkent dat alle Inhoud van derden 

eigendom is van de toepasselijke eigenaren van de Inhoud van derden en beschermd kan zijn 

door toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de Inhoud 

van derden niet gebruiken op een wijze die niet is goedgekeurd door de toepasselijke 

serviceprovider ("Serviceprovider") of eigenaar van inhoud van derde partij. U erkent dat u 

mogelijk een afzonderlijke overeenkomst met een Serviceprovider of eigenaar van inhoud dient 

aan te gaan, of de algemene voorwaarden van een Serviceprovider voor het gebruik na te leven, 

voor het benaderen en gebruiken van Inhoud van derden of het recht tot toegang daartoe te 

krijgen. Het is uw verantwoordelijkheid om toegang te verzekeren, reproductie, tonen of ander 

gebruik van derde partij inhoud is verbonden aan uw gebruik van de software is geen inbreuk op 

derde partij intellectuele eigendomsrechten. 

 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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8. AFWIJZING VAN GARANTIE 

DE SOFTWARE WORDT U GELEVERD IN "DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" 

ZONDER ENKELE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS 

TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJZEN WDT EN ZIJN 

LICENTIEGEVERS ALLE GARANTIES AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET OF 

IMPLICIET ZIJN, INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING, DE IMPLICIETE 

GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD 

DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN AUTEURSRECHTEN OF AFWEZIGHEID VAN 

VIRUSSEN EN GARANTIES OVER DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID VAN 

TIJDIGHEID VAN DE SOFTWARE. WDT GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE 

AAN UW EISEN VOLDOET OF VRIJ IS VAN FOUTEN. WDT STELT NIET GARANT 

DAT DIT GEBRUIK NIET VAN DE SOFTWARE CONTINUE OF ONONDERBROKEN 

ZAL ZIJN EN WDT ZAL NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN 

VOOR ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE VAN EN 

NAAR DE SOFTWARE. HET VOLLEDIGE RISICO VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK 

OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE BERUST BIJ U. U BEGRIJPT EN GAAT 

ERMEE AKKOORD DAT ALLE SOFTWARE, INHOUD VAN DERDEN OF GEGEVENS 

DIE GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS ZIJN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN 

DE SOFTWARE, NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP UW EIGEN RISICO WORDT 

GEDAAN, EN DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE 

AAN UW COMPUTER, SYSTEEM, OF NETWERK, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING 

VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS. DE VOORMELDE 

GARANTIEBEPALING ZAL DE TOEPASSELIJKE GARANTIES DIE BETREKKING 

HEBBEN OP UW GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING, VAN WDT-SERVICES NIET 

WIJZIGEN, ONTLEDEN OF AMENDEREN. 

WDT DOET GEEN VERKLARINGEN OVER EN WIJST ALL GARANTIES AF MET 

BETREKKING TOT INHOUD, NIET-WDT-APPARATEN VAN DERDEN OF DE 

HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN EEN SERVICEPROVIDER OF DERDE 

EIGENAAR VAN INHOUD. WDT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ONDERZOEK 

OF EVALUATIE VAN DE INHOUD, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID, 

VALIDATIE, COPYRIGHTOVEREENKOMST, LEGALITEIT, CORRECTHEID, 

KWALITEIT OF EEN ANDER ASPECT VAN DERDE PARTIJ INHOUD; WDT, DE 

AGENTEN, MAATSCHAPPIJ EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN GARANDEREN OF 

ONDERSTEUNEN NIET EN NEMEN GEEN AANSPRAKELIJK HEID OF 

VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR U OF EEN ANDERE PERSOON VOOR EEN 

DERDE PARTIJ INHOUD OF WEBSITE, OF VOOR ANDER MATERIAAL, PRODUCTEN 

OF DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN MET TOEGANG VIA DE SOFTWARE TOT IN 

DE MATE WAARVOOR U KIEST OM GEBRUIK OF TOEGANG TE KRIJGEN TOT 

DERDE PARTIJ INHOUD DOOR DE SOFTWARE, DOET U DIT OP UW EIGEN 

INITIATIEF EN BENT U ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR VOLGZAAMHEID VOOR 

ALLE TOEPASBARE WETTEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING TOEPASBARE 

WETTEN EN PRIVACY EN GEGEVENSVERZAMELINGSWETTEN.  



 

 5 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

TOT WAT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET ZAL WDT 

OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR 

GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFBARE, OF ANDERE 

EVENTUELE SCHADES INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADES DOOR VERLIES 

VAN WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, GEGEVENSVERLIES, UITVAL VAN 

COMPUTERSYSTEMEN, STORING OF ANDERE BIJZONDERE VERLIEZEN DIE 

BETREKKING HEBBEN OP OF VOORTKOMEN UIT DEZE OVEREENKOMST VOOR 

HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE 

SOFTWARE, WDT-APPARATEN, INHOUD VAN EEN DERDE PARTIJ OF NIET-WDT-

APPARATEN, ZELFS ALS WDT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE 

SCHADES IS GEWEZEN. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN UITSLUITING OF 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE 

SCHADE NIET TOESTAAN, IS BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U 

VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL KAN DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

WDT VOOR U VOOR GELEDEN SCHADE IN SAMENHANG MET DEZE 

OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE HOGER ZIJN DAN $ 25. EERDERE 

BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN DISCLAIMERS ZIJN IN MAXIMALE MATE 

TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETTEN, ZELFS ALS DOOR EEN ZEKER 

VERHAAL HET WEZENLIJKE DOEL NIET IS BEREIKT. 

WDT IS VERANTWOORDELIJK NOCH AANSPRAKELIJK VOOR INFECTIES OF 

BESMETTINGEN VAN UW SYSTEEM, SCHADE AAN UW SYSTEEM OF 

VERTRAGINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF NALATIGHEDEN DIE 

VOORTVLOEIEN UIT OF ZIJN BETROKKEN BIJ UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE 

OF WDT-APPARATEN. DE SOFTWARE IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE 

BEDRIJFSVOERING VAN NUCLEAIRE FACILITEITEN, VLIEGTUIGNAVIGATIE, 

COMMUNICATIESYSTEMEN OF LUCHTVERKEERSBEGELEIDINGSSYSTEMEN OF 

ANDERE APPARATUUR WAARBIJ UITVAL VAN DE SOFTWARE KAN LEIDEN TOT 

DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF 

MILIEUSCHADE.  

10. GESCHILLEN, BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE EN VERKLARINGEN 

VAN AFSTAND VAN PROCESSEN EN ARBITRAGES TEGEN OF UIT NAAM VAN 

EEN GROEP 

10.1 Geschillen. De voorwaarden van deze sectie 10 gelden voor alle geschillen tussen 

u en WDT. Voor de doelen van deze sectie 10 en onderworpen aan de uitzonderingen 

vooropgesteld in deze sectie 10.1 die hierin wordt opgenomen, zal 'Geschil' betrekking hebben 

op ieder geschil, iedere claim of ieder proces tussen u en WDT, voortvloeiend uit of in verband 

met de Software, WDT-apparaten, deze Overeenkomst of een andere transactie waarbij u en 

WDT, hetzij omwille van een contract, garantie, verkeerde interpretatie, fraude, tort, opzettelijke 

tort, statuut, regeling, verordening of op eender welke andere wettelijke of billijke basis, en zal 

het worden geïnterpreteerd met de breedste betekenis die de wet toestaat. U EN WDT GAAN 

AKKOORD DAT 'GESCHIL', ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST, 

GEEN CLAIM OF PROCESCLAUSULE ZAL BEVATTEN DOOR U OF WDT VOOR 

(A) VERDUISTERING VAN HANDELSGEHEIMEN, (B) PATENTSCHENDING, (C) 
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SCHENDING OF MISBRUIK VAN HET AUTEURSRECHT EN (D) SCHENDING OF 

VERWATERING VAN HANDELSMERKEN. BOVENDIEN, NIETTEGENSTAANDE 

SECTIE 10.6, GAAT U AKKOORD MET EEN GERECHT, NIET EEN 

BEMIDDELAAR, DAT BESLIST OF EN CLAIM VALT BINNEN EEN VAN DEZE 

VIER UITZONDERINGEN. 

10.2 Bindende arbitrage. U en WDT gaan verder akkoord: (a) alle Geschillen tussen 

de partijen omwille van de bepalingen in deze overeenkomst te onderwerpen aan arbitrage; (b) 

deze Overeenkomst dient een verzoekschrift in bij een transactie in handel tussen staten; (c) de 

Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1, et seq.) beheert de interpretatie en toepassing van deze 

Sectie 10; en (d) deze Sectie 10 blijft gelden na afloop van deze Overeenkomst. ARBITRAGE 

BETEKENT DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OP EEN RECHTER OF 

JURYRECHTSPRAAK EN UW REDENEN VOOR HOGER BEROEP ZIJN BEPERKT. 
De arbitragebemiddelaar kan u dezelfde schadevergoeding toewijzen als een zaak voor de 

rechtbank in het eigen rechtsgebied, en kan alleen een declaratoir of bij gerechtelijk bevel 

vastgelegd herstel bieden in het voordeel van de individuele partij die herstel zoekt en alleen in 

de mate dat het nodig is om herstel te geven die gegarandeerd werd door de individuele claim 

van die partij. Bovendien, in sommige gevallen, kunnen de kosten van arbitrage meer zijn dan de 

kosten van litigatie en het recht op ontdekking kan meer worden gelimiteerd in arbitrage dan in 

het gerecht. De beslissing van de arbitragebemiddelaar zal definitief en uitvoerbaar zijn door 

iedere rechtbank die bevoegd is voor de partijen.  

10.3 Gerecht voor kleine claims. Niettegenstaande het voorgaande kunt u een 

individueel proces in de rechtbank van eerste aanleg van uw staat of arrondissement indienen op 

voorwaarde dat deze zaak binnen de jurisdictie valt en alleen in de betreffende rechtbank in 

behandeling is. 

10.4 Kennisgeving van geschil. In geval van een Geschil moet u of WDT de andere 

partij een kennisgeving sturen van het Geschil, inclusief een geschreven verklaring dat de naam, 

het adres en de contactinformatie van de verzendende partij bevat, de feiten die aanleiding gaven 

tot het Geschil en het herstel dat wordt gevraagd (de 'Kennisgeving van Geschil'). De 

Kennisgeving van Geschil naar WDT moet worden verzonden naar: Western Digital 

Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 

92612, U.S.A. (het 'Adres voor kennisgevingen aan WDT'). De Kennisgeving van Geschil naar u 

wordt per aangetekende brief gestuurd naar het meest recente adres in de bestanden van WDT of 

andere registraties over u. Als WDT en u binnen zestig (60) dagen na het ontvangen van de 

Kennisgeving van Geschil geen overeenkomst bereiken, kunnen u of WDT een 

arbitrageprocedure starten overeenkomstig deze Sectie 10. Na het indienen en ontvangen van de 

Kennisgeving van Geschil, gaat iedere partij akkoord om te goeder trouw het Geschil op te 

lossen alvorens de arbitrage te starten. 

10.5 AFSTAND VAN VERHAAL VOOR GROEPSPROCESSEN EN -

ARBITRAGES. U EN WDT GAAN AKKOORD DAT IEDERE PARTIJ GESCHILLEN 

TEGEN DE ANDERE PARTIJ UITSLUITEND INDIVIDUEEL KUNNEN WORDEN 

GEVOERD, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EENDER WELK 

BEDOELD PRINCIPIEEL PROCES UIT NAAM VAN DE GROEP, INCLUSIEF, 

ONBEPERKT, FEDERALE OF STAATSPROCESSEN, ARBITRAGES UIT NAAM VAN 

EEN GROEP OF ALGEMENE PROCESSEN. DIENOVEREENKOMSTIG ZAL EEN 
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ARBITRAGEBEMIDDELAAR, ONDER DE ARBITRAGEPROCEDURES DIE IN DEZE 

SECTIE WORDEN BESCHREVEN, DE CLAIMS VAN NIET MEER DAN EEN PARTIJ 

COMBINEREN OF CONSOLIDEREN ZONDER DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 

VAN ALLE BETROKKEN PARTIJEN BIJ EEN ARBITRAGE. 

10.6 Arbitrageprocedure. Als een partij ervoor kiest om de arbitrage van start te laten 

gaan, wordt de arbitrage beheerd door de regels van JAMS die van toepassing zijn op het 

moment dat de arbitrage begint, beschikbaar op http://www.jamsadr.com of telefonisch op 1-

800-352-5267, en onder de regels van deze Overeenkomst. Als er een conflict is tussen de 

JAMS-regels en de regels in deze Overeenkomst, zullen de regels in deze Overeenkomst van 

toepassing zijn. U kunt in arbitrage, elk verhaal zoeken dat van toepassing zou zijn volgens de 

federale wetten, staatswetten en plaatselijke wetten. Alle Geschillen worden bemiddeld door een 

enkele neutrale arbitragebemiddelaar, en beide partijen zullen een redelijke mogelijkheid hebben 

om de keuze van de arbitragebemiddelaar mee te bepalen. De arbitragebemiddelaar is gebonden 

aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. De rechter, en niet het federale, staats- of lokale 

gerecht of agentschap, zal exclusieve autoriteit hebben om alle geschillen op te lossen die 

voortkomen uit of verbonden zijn aan de interpretatie, toepasbaarheid, uitvoerbaarheid of 

formatie van deze overeenkomst, inclusief, zonder beperking alle claims die aangeven dat een 

deel van of de volledige overeenkomst ongeldig is. Niettegenstaande deze brede delegatie van 

authoriteit van de rechter, kan een gerecht bepalen dat de beperkte vraag van of een claim of 

actieplan voor (a) een beroepsgeheimverduistering (b) patentschending (c) copyrightschending 

of misbruik, of (d) handelsmerkschending of verwatering die niet zijn opgenomen in de definitie 

van "geschillen" in sectie 10.1. De rechter is gemachtigd om te bepalen welke tegemoetkoming 

beschikbaar is in en gerecht onder wet of in equity. De rechter's toekenning zal bindend zijn voor 

de partijen en kan worden ingevoerd in een boete van elk gerecht van competente jurisdictie U 

kunt ervoor kiezen om telefonisch deel te nemen aan arbitragezittingen. Arbitragezittingen, die 

niet via de telefoon kunnen worden gevoerd, worden gehouden op een locatie die redelijk 

toegankelijk is vanuit uw hoofdverblijfplaats, of in Orange County, California, naar uw keuze.  

(a) Begin van het arbitrageproces. Als u of WDT besluit om een Geschil in 

arbitrage op te lossen, stemmen beide partijen in met de volgende procedure: 

(i) Schrijf een arbitrageverzoek. Het verzoek moet een beschrijving 

van het Geschil bevatten en het bedrag van de schadevergoeding dat u wilt recupereren. 

U vindt een arbitrageverzoek op http://www.jamsadr.com ('Arbitrageverzoek'). 

(ii) Stuur drie kopieën van het Arbitrageverzoek, plus de geldende 

indieningskost, naar:  

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.  

 

(iii) Stuur een kopie van het Arbitrageverzoek naar de andere partij op 

hetzelfde adres als dat voor de Kennisgeving van Geschil, of naar het adres dat de 

partijen hebben afgesproken. 

(b) Vorm van gehoorzitting. In alle vormen van gehoorzittingen, zal de 

arbitragebemiddelaar een schriftelijke beslissing nemen die de essentiële vaststellingen en 
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conclusies behandelen waarop een vergoeding, indien van toepassing, is gebaseerd. Tijdens de 

arbitrage wordt het bedrag van een eventueel vereffeningsaanbod door WDT of u pas aan de 

arbitragebemiddelaar kenbaar gemaakt als deze het eventuele bedrag heeft vastgesteld waar u of 

WDT recht op zou hebben. Het onthullen of overdragen van niet-bevoorrechte informatie over 

het Geschil kan tijdens de arbitrage worden toegestaan. De partijen zullen de vertrouwelijke aard 

van de arbitrage en de toekenning, tenzij noodzakelijk als voorbereiding op of uitvoering van de 

arbitragegehoorzitting, of tenzij noodzakelijk in verbinding met een verzoekschrift bij de 

rechtbank voor een voorafgaand verhaal, een gerechtelijk beroep tegen een toekenning of haar 

uitvoering, of tenzij anders door de wet of een gerechtelijke beslissing wordt vereist, bewaren. 

(c) Arbitragekosten. WDT betaalt of (indien van toepassing) vergoedt u voor 

alle JAMS-indieningen, administratie en bemiddelingskosten voor iedere arbitrage die (u of 

WDT) bent begonnen volgens de bepalingen van deze Overeenkomst.  

(d) Toekenning in uw voordeel. Voor Geschillen met een schadevergoeding 

onder $75.000 in het voor- of nadeel van u of WDT, uitgezonderd advocaat- en 

rechtsplegingsskosten zal WDT, als de beslissing van de arbitragebemiddelaar in uw voordeel 

valt voor een bedrag groter dan het laatste schriftelijke aanbod van WDT, om het Geschil te 

regelen: (i) $ 1000 of het bedrag van de schadevergoedingstoekenning betalen, welk bedrag het 

grootst is; (ii) een dubbele terugbetaling doen van het redelijke bedrag van uw advocaatkosten, 

als die er zijn; en (iii) u vergoeden voor eventuele uitgaven (inclusief kosten voor deskundige 

getuigen) die uw advocaat redelijkerwijs heeft gemaakt voor zijn of haar onderzoek, de 

voorbereiding en behandeling van het Geschil in arbitrage. Behalve de bepalingen waarover u en 

WDT schriftelijk zijn overeengekomen, zal de arbitragebemiddelaar het bedrag bepalen voor 

honoraria, kosten en uitgaven betaalbaar aan WDT, volgens deze Sectie 10.6(d).  

(e) Honoraria. WDT eist de honoraria en uitgaven niet terug voor eender 

welke arbitrage die werd gestart waarbij een Geschil betrokken is onder deze Overeenkomst. Uw 

recht op honoraria en uitgaven van advocaten onder Sectie 10.6(d) hierboven beperkt uw rechten 

voor de honoraria en uitgaven onder toepasselijke wetten niet; niettegenstaande het voorgaande, 

kan de arbitragebemiddelaar mogelijk beslissen om geen dubbele toekenning te doen van de 

honoraria en uitgaven van de advocaat. 

(f) Opzegging. U kunt ervoor kiezen om de definitieve, bindende individuele 

arbitrageprocedure op te zeggen en afstand te doen van procedures uit naam van een groep of 

vertegenwoordigende procedures die in deze Overeenkomst werden aangegeven door een brief te 

sturen naar het adres voor Kennisgevingen aan WDT binnen dertig (30) dagen na uw 

toestemming tot deze Overeenkomst (inclusief zonder beperking de aankoop, download, 

installatie van de Software of andere toepasselijke gebruiken van WDT-apparaten, producten en 

diensten) waarin (i) uw naam, (ii) uw e-mailadres en (iii) uw verzoek om te worden uitgesloten 

van de definitieve, bindende individuele arbitrageprocedure en afstand te nemen van processen 

uit naam van een groep en vertegenwoordigende procedures die in deze Sectie 10 werden 

beschreven, worden vermeld. Indien u opzegt in naleving van de bovenvermelde procedure, 

blijven alle andere voorwaarden gelden, inclusief de vereiste om een kennisgeving te sturen voor 

de rechtszaak.  

10.7 Amendementen aan Sectie 10. Niettegenstaande elke provisie van deze 

overeenkomst voor het tegengestelde, gaan u en WDT akkoord dat als WDT toekomstige 
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aanpassingen maakt aan de geschiloplossingsprocedure en groepsacties afstand doen van 

provisies (andere dan een verandering aan het adres van WDT) in de overeenkomst, zal WDT uw 

bevestigings verkrijgen voor de toepasbare aanpassing. Als u niet akkoord gaat met de 

toepasbare amendementen, gaat u akkoord dat u ieder Geschil tussen ons zult arbitreren in 

overeenkomst met de bewoordingen van deze Sectie 10. 

10.8 Scheidbaarheid. Als een bepaling in deze Sectie 10 niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, 

zal die bepaling worden gescheiden en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. 

Het voorgaande zal niet van toepassing zijn op het verbod tegen processen uit naam van een 

groep of vertegenwoordigende processen, zoals beschreven in Sectie 10.5; als Sectie 10.5 niet-

uitvoerbaar blijkt, zal de volledige Sectie 10 (maar alleen Sectie 10) nietig zijn. 

11. V.S. OVERHEID BEPERKTE RECHTEN  
 

De Software is commerciële computersoftware die wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2. 101. Als 

u een instantie of aannemer van de Amerikaanse overheid bent, krijgt u overeenkomstig enkel de 

rechten met betrekking tot de Software zoals die worden toegekend aan alle anders 

eindgebruikers onder licentie, in overeenstemming met (a) 48 C.F.R. §227.7201 via 48 C.F.R. 

§227.7204, met betrekking tot het Departement Defensie en hun aannemers, of (b) 48 C.F.R. 

§12.212, met betrekking tot alle andere Amerikaanse overheidslicentiehouders en hun 

aannemers. 

 

12. EXPORT EN IMPORT BEPERKINGEN 
 

WDT kan niet garanderen dat de Software geschikt is voor gebruik in uw land. U erkent dat geen 

deel van de Software of onderliggende informatie of technologie mag worden gedownload of 

anderszins (opnieuw) mag worden geëxporteerd naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) 

landen of regio’s die onder het handelsembargo van de VS vallen (momenteel Iran, Cuba, Syrië, 

Noord-Korea, Soedan en de regio van de Krim); of iedereen op de lijst van het Amerikaanse 

ministerie van partijen van belang inclusief het Amerikaans ministerie van financiën van speciaal 

aangewezen staatburgers, of de tabel van het Amerikaanse ministerie van handel van afgewezen 

personen en entiteiten. Door de software te gebruiken, gaat u met het vorige akkoord en verklaart 

en garandeert u dat u niet in of onder de controle valt van een nationale of residentiële of van een 

land op een dergelijke lijst en u gaat akkoord ermee dat u de software niet gebruikt in activiteiten 

meteen of indirect gerelateerd aan proliferatie van wapens van massavernietiging, behalve als 

geautoriseerde onder toepasbare wetten en regulaties. Verder gaat u akkoord en begrijpt u dat 

bepaalde functionaliteiten van de software, zoals een codering of authentificatie, onderwerp 

kunnen uitmaken van export en importbeperkingen en dat u verantwoordelijk bent voor de 

inschikking met alle toepasbare beperkingen en regulerende vereisten.  

 

13. VRIJWARING 

Hierbij gaat u akkoord met het vrijwaren, verdedigen en onschuldig verklaren van WDT en haar 

licentieverstrekkers voor en tegen enige en alle aansprakelijkheden, schades, claims, boetes en 

onkosten die voortvloeien uit het schenden van deze overeenkomst door u. 
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14. BEËINDIGING  

Zonder vooroordeel aan elke andere WDT-rechten, zal WDT het recht hebben om meteen deze 

overeenkomst, inclusief zonder beperking de beëindiging van gebruikersaccounts die zijn 

gerelateerd aan de Software, te beëindigen met of zonder bericht aan u als WDT vidnt dat u faalt 

om zich te houden aan de obligatie in deze overeenkomst. Na beëindiging mag u de Software 

niet meer gebruiken en moet u alle kopie-exemplaren van de Software vernietigen.  

 

15. OVERDRACHT 

U mag deze overeenkomst of de Software niet toewijzen of anderszins overdragen, krachtens de 

wet of anderszins.  

16. OPEN SOURCE-SOFTWARE 

De via deze overeenkomst in licentie gegeven Software kan "Open Source"-software bevatten 

(computersoftware die gedistribueerd wordt onder een licentieovereenkomst, waarin wordt 

voorzien dat de computercode door iedereen kan worden gedeeld, bekeken en aangepast). De 

beperkingen van Sectie 1, 2, 14 en 15 van deze Overeenkomst zijn alleen van toepassing op 

toepasbare Open Source-software indien en voor zover ze niet in strijd zijn met eventuele 

voorwaarden van de respectieve licentie(s) van de Open Source-software. WDT stelt het 

noodzakelijke deel van de broncode voor de Software in de mate die noodzakelijk is voor de 

bepalingen in de betreffende licenties van de Open Source-software ter beschikking op 

http://support.wdc.com/ gedurende een periode van minstens 3 jaar na uw ontvangst van de 

Software van WDT. WDT voorziet geen ondersteuning voor de Open Source-software. 

17. ONDERSTEUNING 

Voor vragen betreffende de Software gaat u naar het ondersteuningsforum van WDT op 

http://support.wdc.com of stuurt u een e-mail aan de klantenservice van WDT met behulp van 

het internetformulier op http://wdc.custhelp.com/app/ask/.  

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het 

betreffende onderwerp en vervangt alle voorgaande of tijdelijke, mondelinge of schriftelijke 

overeenkomsten.  

19. REGERENDE WET; EXCLUSIEVE PLAATS VAN RECHTZAAK 

Behalve sectie 10, wordt deze Overeenkomst beheerd door de wetten van de Staat Californië 

zonder rekening te houden met de conflicten met betrekking tot de wettelijke bepalingen. In 

geval van Geschil waarbij de toepasselijke bepalingen van Sectie 10 door een bevoegde 

rechtbank worden gescheiden van de rest van deze Overeenkomst, of als u opzegt volgens de 

bepalingen van Sectie 10, zullen u en WDT beiden akkoord gaan over de exclusieve 

rechtsbevoegdheid van de staat en federale rechtbankzittingen in Orange County, Californië.  

http://support.wdc.com/
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20. CONVENTIE VAN CONTRACTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN 

AMERIKA VOOR DE VERKOOP VAN INTERNATIONALE VERKOOPSGOEDEREN 

Deze Overeenkomst valt niet onder het Verdrag der Verenigde Naties betreffende internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag).  

21. SCHEIDBAARHEID; AFSTAND 

In naleving van Sectie 10.7 van deze overeenkomst zal, indien bepalingen in deze Overeenkomst 

door een rechtbank van voldoende jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, de 

toepasselijke bepaling zo nodig worden aangepast om deze uitvoerbaar te maken zonder de 

bedoeling ervan te verliezen of te worden afgescheiden van deze Overeenkomst als een 

toepasbare aanpassing niet mogelijk is, en andere bepalingen van deze Overeenkomst blijven 

volledig van kracht en geldig. Het in elke omstandigheid afstand doen door de partijen van 

algemene voorwaarden van deze Overeenkomst of elke schending daarvan, doet geen afstand 

van toepasbare voorwaarden of enige vervolgschending daarvan voor gevolg.  

22. OVERLEVING 

Sectie 2, 8, 9, 10, 13 en 19 van deze overeenkomst en elke andere provisie van deze 

overeenkomst vereisen of beschouwen prestatie na beëindiging van deze overeenkomst, wordt 

uitvoerbaar niettegenstaande beëindiging van deze overeenkomst  

23. VERONTGSCHULDIGDE PRESTATIE 

Geen van de partijen zullen in gebreke of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, fouten 

in de uitvoering (behalve de verplichting tot betaling), of onderbreking van de dienst als direct of 

indirect gevolg van oorzaken die buiten hun redelijke vermogen liggen.  

4078-705022-G09 Augustus 2015 
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