
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN PRIVACYVERKLARING 
TABLETSTUURPROGRAMMA 

Deel I: LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS 
TABLETDRIVERSOFTWARE 

Deel II: PRIVACYVERKLARING TABLETDRIVER 

 

HET IS VAN BELANG DAT U DEZE OVEREENKOMST EN DE PRIVACYVERKLARING 
TABLETDRIVER ZORGVULDIG LEEST EN DEZE BEGRIJPT. DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" 
TE KLIKKEN OF DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET 
HET FEIT DAT U AAN DEZE OVEREENKOMST BENT GEBONDEN EN MET DE 
PRIVACYVERKLARING TABLETDRIVER. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN 
VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE PRIVACYVERKLARING TABLETDRIVER OF ALS U NIET 
AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, KLIKT U OP DE KNOP 
"WEIGEREN". ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST EN DE 
PRIVACYVERKLARING TABLETDRIVER, HEBT U GEEN RECHT OP GEBRUIK VAN OF TOEGANG 
TOT DE SOFTWARE. 

 

Deel I: 

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS  

TABLETDRIVERSOFTWARE 

 

Deze gebruiksovereenkomst (hierna te noemen "deze Overeenkomst") wordt aangegaan tussen u (zowel 
zijnde degene die de Software installeert als een eventuele juridische entiteit namens welke deze 
persoon optreedt) (hierna aangeduid als "U" of "Uw") en Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, 
Saitama 349-1148, Japan (hierna te noemen "Wacom"). 

1. DEFINITIES 

1.1 Onder "Documentatie" wordt verstaan de gebruiksaanwijzingen en handleidingen voor 
installatie en gebruik van de Software. 

1.2 Onder "Product" wordt verstaan de hardware (Wacom-tablet) waarmee de Software U ter 
beschikking wordt gesteld. 

1.3 Onder "Software" wordt verstaan de Wacom-tabletstuurprogrammasoftware en -firmware 
en de Documentatie die Wacom U in verband met het Product ter beschikking stelt en alle updates 
daarvan die Wacom U uit hoofde van deze Overeenkomst naar eigen goeddunken ter beschikking kan 
stellen. 

2. SOFTWARELICENTIE 

2.1 Toestemming. Conform de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verleent 
Wacom U hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie voor: (a) het gebruik en de installatie van een 
enkel exemplaar van de Software, enkel in machineleesbare vorm, op een enkele computer of ander 
soortgelijk apparaat, en uitsluitend in samenwerking met het Product; (b) het gebruik van de 



Documentatie die bij de Software wordt verstrekt ter ondersteuning van Uw goedgekeurd gebruik van de 
Software; en (c) het maken van een enkele back-up van de Software, die uitsluitend als back-up is 
bedoeld, mits alle kennisgevingen, vermeldingen, symbolen of labels met betrekking tot handelsmerken, 
auteursrecht of andere eigendomsrechten, die zijn opgenomen in de oorspronkelijke versie van de 
Software, worden toegepast voor een dergelijke back-up. Onverminderd het voorgaande geldt dat indien 
U jonger bent dan 18 jaar U ermee instemt dat er geen licentie voor het gebruik van de Software wordt 
aangeboden of verstrekt zonder dat Uw ouders of voogd hebben ingestemd met deze Overeenkomst. 

2.2 Beperkingen. U mag de Software (inclusief de Documentatie) niet kopiëren, gebruiken, 
wijzigen, aanpassen, vertalen of een ander recht uitoefenen, behalve (i) zoals uitdrukkelijk is toegestaan 
in deze Overeenkomst of minimaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving, of (ii) voor herstel na 
noodgevallen, verificatie van programmafouten en als back-up. U onthoudt zich van en zult geen derden 
toestaan, aanmoedigen of in de gelegenheid stellen tot wijziging, aanpassing, vertaling of verspreiding 
van de Software, het creëren van daarvan afgeleide producten, noch deze in onderpand geven, er een 
nieuwe licentie of een sublicentie voor verstrekken of de Software uitlenen, verhuren of leasen of 
gebruiken voor de training van derden, commerciële time-sharing of ten behoeve van een servicebureau. 
U onthoudt zich van en zult geen derden toestemming verlenen voor of aanmoedigen of in de 
gelegenheid stellen tot het onderwerpen van de Software aan reverse engineering of het demonteren of 
decompileren ervan of aan pogingen de in de Software gebruikte broncodes, algoritmes, methodes of 
technieken vast te stellen, tenzij en voor zover zulks minimaal uitdrukkelijk is toegestaan volgens de 
toepasselijke wetgeving. U onthoudt zich van en zult geen derden toestemming verlenen voor, 
aanmoedigen of in de gelegenheid stellen tot het gebruik van de Software in combinatie met producten 
van derden. Deze mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met het Product. U mag geen 
kennisgevingen, vermeldingen en symbolen met betrekking tot handelsmerken, auteursrecht of andere 
eigendomsrechten die voorkomen in of op de Software, verwijderen of aanpassen. 

2.3 Exportbeperkingen. Het is U niet toegestaan de Software te gebruiken of te exporteren of 
weder uit te voeren anders dan toegestaan volgens de wetgeving van de rechtsgebieden van waaruit of 
waar U deze Software rechtmatig heeft verworven. Indien U de Software in of uit de Verenigde Staten 
heeft verworven, mag de Software niet worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (a) naar landen waarop 
een Amerikaans embargo rust, of (b) naar personen of entiteiten vermeld op een verbodslijst van het 
Amerikaanse ministerie van Financiën of van het Amerikaanse ministerie van Handel ("Specially 
Designated Nationals", "Denied Person's List" en de "Entity List"). Door de Software te gebruiken 
verklaart en garandeert U dat U zich niet in een dergelijk land bevindt, noch op een dergelijke lijst vermeld 
staat. U stemt er voorts mee in de Software niet te gebruiken voor doelen die verboden zijn uit hoofde van 
het recht van de Verenigde Staten of uw lokale rechtsgebied, met inbegrip van, zonder enige beperking, 
de ontwikkeling, het ontwerp, de vervaardiging of productie van projectielen of nucleaire, chemische of 
biologische wapens. 

2.4 Verbod op overdracht zonder toestemming; recht op eenmalige overdracht. U zult de 
Software of Uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen, toekennen 
of delegeren aan derden door toepassing van de wet of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Wacom die zij niet op onredelijke gronden zal weigeren. Het is U evenwel toegestaan 
de Software en al Uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst eenmalig over te dragen aan een derde 
in verband met Uw overdracht van het Product indien en uitsluitend indien aan elk van de volgende 
voorwaarden is voldaan: (a) de overdracht geschiedt met inbegrip van alle componenten en onderdelen, 
alle geprinte materialen en overige garanties die van toepassing zijn op het Product, met inbegrip van al 
Uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, (b) U behoudt geen kopieën van de 
Software of een deel daarvan op een medium of computer, en (c) de partij die de Software ontvangt, leest, 
begrijpt en aanvaardt de voorwaarden van deze Overeenkomst. Elke overdracht, toekenning of delegatie 
van Uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst die deze alinea schendt, is nietig en heeft 
geen effect. 

2.5 Eigendom. De Software wordt gelicentieerd en niet verkocht.  Wacom en diens 
licentiegevers behouden alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de Software, 
waaronder alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere rechten op 



intellectueel eigendom met betrekking tot de Software, en alle verbeteringen, updates en afgeleide 
werken hiervan. Wacom behoudt zich alle rechten en belangen voor met betrekking tot de Software. U 
verwerft geen andere rechten, noch uitdrukkelijk noch impliciet, op de Software anders dan die expliciet 
worden toegekend onder deze Overeenkomst. 

2.6 Geen ondersteuning. Wacom is niet verplicht technische ondersteuning, onderhoud, 
upgrades, wijzigingen of nieuwe releases voor de Software te bieden onder deze Overeenkomst. 

2.7 Updates. Wacom kan U naar eigen goeddunken updates of upgrades van de Software 
ter beschikking stellen. Op dergelijke updates en upgrades aan U verstrekt door Wacom ter vervanging, 
aanvulling, wijziging of verbetering van de Software zijn de bepalingen van deze Overeenkomst van 
toepassing, tenzij een dergelijke upgrade of update vergezeld gaat van afzonderlijke voorwaarden. Die 
voorwaarden vormen een aanvulling op of zijn van toepassing bij eventuele tegenstrijdigheden met de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

3. SOFTWARE - GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN 

3.1 Beperkte garantie. Wacom garandeert dat de Software materieel zal functioneren in 
overeenstemming met de Documentatie, op voorwaarde dat de Software wordt gebruikt in 
overeenstemming met de Documentatie en de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst 
gedurende (a) twee (2) jaar indien u woonachtig bent in Europa, Afrika of het Midden-Oosten, of (b) 
negentig (90) dagen indien u elders woont, te rekenen vanaf de datum waarop u de Software voor de 
eerste keer installeert, downloadt of activeert ("garantietermijn"). In het geval dat de Software niet voldoet 
aan de voorafgaande garantie tijdens de toepasselijke Garantieperiode, zal Wacom commercieel 
redelijke inspanningen leveren om een dergelijke niet-naleving te herstellen door de Software kosteloos 
te repareren of vervangen. Indien Wacom vaststelt dat herstel of vervanging van de Software niet 
haalbaar of buitenproportioneel duur zou zijn of niet kan worden verricht binnen een redelijke termijn of 
onredelijke inspanningen voor Wacom zou vergen, kan Wacom U in plaats van herstel of vervanging 
terugbetaling van door U betaalde kosten of een passende korting aanbieden. 
De Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, toegestaan of bedoeld voor gebruiken die betrekking 
hebben op activiteiten met veel risico. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen gegeven door 
Wacom, haar agenten of distributeurs of detailhandelaren van het Product, kunnen niet worden 
beschouwd als een garantie en vergroten op geen enkele manier het bereik van de garanties die expliciet 
door Wacom worden geboden onder deze Overeenkomst. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, 
wordt in deze alinea de volledige aansprakelijkheid en verplichting van Wacom vastgelegd, alsmede Uw 
enige en exclusieve rechtsmiddel in geval dat de Software niet voldoet aan de voorafgaande garantie of 
defect is. 
Wacom garandeert niet dat: (a) de Software aan Uw eisen zal voldoen, (b) de Software compatibel is met 
of werkt op de computer of een ander apparaat waarop U deze installeert, of (c) defecten in de Software 
worden hersteld, of dat de werking van de Software ononderbroken of foutvrij zal zijn. Deze 
Overeenkomst bevat geen garanties van Wacom ten aanzien van aansprakelijkheid met betrekking tot 
het Product waarop eventueel standaardhardwaregaranties van Wacom van toepassing zijn. 
Voor Wacom gelden geen garantieverplichtingen onder deze alinea indien dergelijke niet-naleving wordt 
veroorzaakt door een ongeoorloofd gebruik van de Software, misbruik, onjuist gebruik, wijziging, 
verwaarlozing of onbedoelde beschadiging van de Software, of enige reparatie of wijziging van de 
Software die niet is uitgevoerd door Wacom. De oorspronkelijke Garantieperiode wordt niet verlengd in 
geval van vervanging of reparatie van de Software. 

3.2 Disclaimers. AFGEZIEN VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VERVAT IN DEZE 
OVEREENKOMST, BIEDT WACOM GEEN GARANTIES EN AANVAARDT WACOM BIJ DEZEN GEEN 
ANDERE VOORWAARDEN OF AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE. VOOR 
ZOVER DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, VERWERPT WACOM EXPLICIET 
ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN VERKOOPGARANTIES, 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, 
EIGENDOMSRECHTEN EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT 
HANDELEN OF HANDELSGEBRUIKEN. VOOR ZOVER LOKALE WETGEVING VAN TOEPASSING IS 



OP DEZE OVEREENKOMST EN LOKALE WETGEVING WACOM VERBIEDT OF BEPERKT IN HET 
UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN GARANTIE OF 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN DEFECT IN DE SOFTWARE, IS ELKE UITSLUITING OF 
BEPERKING IN DEZE OVEREENKOMST DIE IN STRIJD IS MET DE LOKALE WETGEVING NIET VAN 
TOEPASSING EN WORDT VERVANGEN DOOR DE MINIMALE GARANTIE DIE VEREIST IS ONDER 
DERGELIJKE LOKALE WETGEVING. 

4. BEËINDIGING SOFTWARELICENTIE 

Deze Overeenkomst blijft van kracht tot de beëindiging ervan. Uw rechten en licenties onder deze 
Overeenkomst eindigen bovendien automatisch en zonder kennisgeving of nadere maatregel van Wacom 
indien U verzuimt te voldoen of anderszins niet voldoet aan een van de bepalingen van deze 
Overeenkomst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst staakt U elk gebruik van de Software en wist U 
de Software en alle kopieën daarvan (inclusief Uw back-upversie en alle Documentatie) permanent en 
onomkeerbaar van Uw computer of een soortgelijk apparaat waarop deze Software was geïnstalleerd. Bij 
beëindiging van deze Overeenkomst blijven de paragrafen 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 en 5 van kracht. 

5. ALGEMENE VOORWAARDEN 

5.1 Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst en alle zaken die voortvloeien uit of 
betrekking hebben op deze Overeenkomst, is de interne wetgeving van Japan van toepassing. Eventuele 
bepalingen van keuze van rechtsgebied zijn ongeldig. Deze Overeenkomst is niet onderworpen aan de 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods van de Verenigde Naties, waarvan enige 
toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Ter zake van meningsverschillen, vorderingen of geschillen 
tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Software is 
uitsluitend het Tokyo District Court in Tokyo, Japan bevoegd, en U en Wacom stemmen bij dezen 
onherroepelijk in met de rechtsmacht en locatie daarvan. 

5.2 Beperking van de aansprakelijkheid. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan (i) zal in 
geen geval een van beide partijen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, 
gevolgschade of schadevergoeding, of schade door gederfde winst, verlies van omzet, klandizie, 
besparingen, gegevens, gebruik of kosten van vervangende leveringen, gemaakt door een van beide 
partijen of een derde partij, hetzij in een proces wegens contractbreuk of onrechtmatige daad, zelfs als de 
andere partij in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of als dergelijke schade te 
verwachten was; en (ii) in geen geval zal de aansprakelijkheid van Wacom voor verlies, schade, kosten of 
uitgaven die voor U in verband met of door de Software of deze Overeenkomst zijn ontstaan, de 
bedragen die U voor het Product hebt betaald overschrijden. De partijen erkennen dat de beperkingen 
van aansprakelijkheid in deze paragraaf 5.2 en in de andere bepalingen van deze Overeenkomst en de 
risicotoewijzing hierin een essentieel onderdeel vormen van de afspraak tussen de partijen, en dat 
Wacom deze Overeenkomst anders niet zou zijn aangegaan. Deze toewijzing van het risico wordt 
weerspiegeld door de prijsstelling voor het Product van Wacom, alsmede de alhier omschreven beperking 
van de aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande beperkt niets uit deze Overeenkomst de 
aansprakelijkheid van Wacom jegens U in het geval van (i) overlijden of letsel voor zover dit direct 
voortvloeit uit nalatigheid van Wacom of van haar medewerkers of agenten, (ii) frauduleuze handelingen 
van of verzuim te handelen door Wacom of haar medewerkers of agenten, (iii) opzettelijke gedragingen of 
grove nalatigheid van Wacom; (iv) aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door toepasselijke 
wetgeving. 

5.3 Ongeldige bepalingen. Als enige bepaling in deze Overeenkomst onwettelijk, ongeldig of 
onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling doorgevoerd voor zover mogelijk conform 
de verklaarde intentie van de partijen, of, als dit niet mogelijk is, afgescheiden van en verwijderd uit deze 
Overeenkomst, waarbij de resterende Overeenkomst volledig van kracht blijft. 

5.4 Naleving van wetgeving. U voldoet volledig aan alle van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving, met inbegrip van de wetgeving en lokale voorschriften omtrent de export in het land of de 
regio waarin U woonachtig bent of waarin U de Software heeft gedownload of gebruikt. Zonder beperking 



van de algemene toepassing van het voorafgaande, mag de Software, of enig afgeleid product hiervan, 
niet worden geëxporteerd, verzonden of overgedragen door U of Uw vertegenwoordigers, naar enige 
bestemming, persoon of entiteit die beperkt of verboden is door toepasselijke wetgeving. 

5.5 Volledigheid Overeenkomst; algemeen. Deze Overeenkomst vormt de gehele 
overeenkomst tussen de partijen en heeft voorrang boven alle voorafgaande of gelijktijdige afspraken of 
verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Bij deze 
Overeenkomst komt geen samenwerkingsverband, joint venture, werkgever-werknemerrelatie, bureau- of 
franchisegever-franchisenemerrelatie tussen U en Wacom tot stand. Alle kopteksten, bijschriften of titels 
van paragrafen die hierin worden vermeld, zijn uitsluitend voor het gebruiksgemak ingevoegd en 
definiëren of verklaren op geen enkele wijze de paragraaf of bepaling hierin. Bij niet-nakoming van of een 
inbreuk op deze Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk afstand worden gedaan. Dit geldt niet als een 
verklaring van afstand van enig(e) ander(e) of daaruit voortvloeiend(e) niet-nakoming of inbreuk. 

 

Deel II: 

PRIVACYVERKLARING TABLETDRIVER 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de Persoonsgegevens die worden verwerkt door de 
Tabletdriversoftware die wordt geleverd door Wacom Co., Ltd. en haar dochterondernemingen 
(gezamenlijk "Wacom Group") en van toepassing is op Uw gebruik van de Tabletdriver. Dit Privacybeleid 
is onderdeel van het Privacybeleid van Wacom (https://www.wacom.com/privacy). 

1. Definities 

1.1. Onder "Persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie waartoe wij - afzonderlijk of in 
combinatie met andere informatie - toegang hebben en die betrekking heeft op U als een geïdentificeerde 
of identificeerbare persoon. 

1.2. Onder "Gebruiker", "U" of "Uw" wordt verstaan de persoon die de Tabletdriver gebruikt.  

1.3 "Wacom", "wij", "onze" of "ons" betekent de relevante onderneming binnen de Wacom 
Group, gespecificeerd door het Privacybeleid van Wacom, die verantwoordelijk is voor de verwerking van 
Uw Persoonsgegevens of niet-persoonsgegevens die ontvangen zijn met betrekking tot Uw gebruik van 
de Tabletdriver. De lijst van ondernemingen die deel uitmaken van de Wacom Group is te vinden op 
https://www.wacom.com/about-wacom 

1.4 "Tabletdriver" betekent en bevat de verschillende softwareonderdelen die Uw 
Wacom-apparaat ondersteunen en waarmee U instellingen kunt aanpassen en toegang kunt krijgen tot 
andere relevante informatie. 

2. Links en toegang tot webdiensten die door de Tabletdriver worden geleverd 

2.1 De Tabletdriver bevat links naar de website van Wacom en andere websites van derde 
partijen voor informatieve en educatieve doeleinden. Het volgen van deze links is optioneel en is niet van 
invloed op de prestaties van Uw Tabletdriver of Wacom-product. Als U dergelijke links volgt en deze 
websites bezoekt, wordt elke interactie met deze websites geregeld door het betreffende privacybeleid 
voor deze websites.   

2.2 De Tabletdriver kan regelmatig op de servers van Wacom controleren of een update van 
de Tabletdriver of de firmware beschikbaar is voor Uw product en kan links aanbieden om dergelijke 
updates voor de Tabletdriver of firmware eenvoudig te downloaden en installeren. Het downloaden en 
installeren van dergelijke updates is optioneel en kan van invloed zijn op de prestaties van Uw 

https://www.wacom.com/privacy
https://www.wacom.com/about-wacom


Tabletdriver of Wacom-product. Dit proces en het downloaden van updates voor de Tabletdriver of 
andere productupdates maakt alleen gebruik van het IP-adres van Uw computer voor het technisch 
faciliteren van het proces en wordt geregeld door het Privacybeleid van Wacom voor diens website, dat 
geraadpleegd kan worden op de website van Wacom op www.wacom.com/privacy.  

2.3 De Tabletdriver kan regelmatig op de servers van Wacom controleren of uw 
Wacom-product geregistreerd is bij Wacom en kan de registratiestatus aangegeven. De Tabletdriver kan 
regelmatig op de servers van Wacom controleren of toepasselijke tutorialvideo's beschikbaar zijn voor Uw 
Wacom-product en U de optie geven om deze video's te bekijken. Deze processen zijn niet van invloed 
op de prestaties van Uw Tabletdriver of Wacom-product. Deze processen maken alleen gebruik van het 
e-serienummer van Uw product en het IP-adres van Uw computer voor het technisch faciliteren van deze 
functies en worden geregeld door het Privacybeleid van Wacom voor diens website, dat geraadpleegd 
kan worden op de website van Wacom op www.wacom.com/privacy. 

2.4 De Tabletdriver biedt de mogelijkheid U aan te melden voor en gebruik te maken van de 
cloud en andere onlinediensten van Wacom ("Wacom-Diensten"). Het aanmelden is optioneel en is niet 
van invloed op de prestaties van Uw Tabletdriver of Wacom-product. Om U aan te melden voor dergelijke 
Wacom-Diensten moet U bepaalde Persoonsgegevens invoeren. Het verwerken van deze 
Persoonsgegevens is onderhevig aan andere relevante Privacybeleidslijnen van Wacom, die 
geraadpleegd kunnen worden op de website van Wacom op www.wacom.com/privacy, en andere 
toepasselijke beleidslijnen. 

3. Contactgegevens 

Indien U vragen, verzoeken of zorgen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 

ons e-mailadres privacy-eula@wacom.com. 

4. Wijzigingen en updates van deze Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring kan periodiek gewijzigd worden. De wijzigingen worden van kracht zodra ze door 

Wacom geplaatst zijn en via de Tabletdriver beschikbaar worden gesteld. 

Einde. 

 

© 2023 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. 

 

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP "ACCEPTEREN" HIERONDER, ERKENT U DAT (1) U DEZE 

OVEREENKOMST IN ZIJN GEHEEL HEBT GELEZEN EN BEOORDEELD, (2) U ERMEE AKKOORD 

GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, (3) U DE VOORWAARDEN VAN DE 

PRIVACYVERKLARING TABLETSTUURPROGRAMMA HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, (4) DE 

PERSOON DIE OP DEZE KNOP KLIKT DE BEVOEGDHEID, HET GEZAG EN HET WETTELIJKE 

RECHT HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS U AAN TE GAAN EN (5) DOOR OP DEZE 

KNOP TE KLIKKEN, DEZE OVEREENKOMST VOOR U BINDENDE EN AFDWINGBARE 

VERPLICHTINGEN INHOUDT EN (6) DOOR TE KLIKKEN U AKKOORD GAAT MET DE 

VOORWAARDEN VAN DE PRIVACYVERKLARING TABLETSTUURPROGRAMMA. 
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