
 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers 

Tablet Driver-software 

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"). 

HET IS VAN GROOT BELANG DAT U DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOORLEEST EN 
BEGRIJPT. DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" TE KLIKKEN OF DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN 
OF TE INSTALLEREN, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE 
ZIJN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OF 
ALS U NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, KLIKT U OP DE 
KNOP "WEIGEREN". INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE OVEREENKOMST BENT U NIET 
GERECHTIGD TOT GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SOFTWARE. 

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 Tablet Driver-software, de hardware en de 
documentatie die u ter beschikking is gesteld via het product en alle updates daarvan die 
Wacom u uit hoofde van deze Overeenkomst ter beschikking stelt. 

2. Software-licentie 

2.1 Toestemming. Onder toepassing van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent 
Wacom u bij dezen een beperkte, niet-exclusieve licentie voor: a) installatie en gebruik van één kopie van 
de software, in machineleesbare vorm, en wel uitsluitend voor het gebruik van één computer of een 
daarmee vergelijkbaar apparaat en wel uitsluitend in combinatie met het product, b) het gebruik van de 
documentatie verstrekt bij de software ter ondersteuning van het toegestane gebruik van de software, en 
c) een eenmalige back-upkopie van de software die uitsluitend mag worden gebruikt als back-up, mits 
alle handelsmerken, copyrights en andere auteursrechtelijke en andere dienovereenkomstige beperkende 
aanduidingen en symbolen in de oorspronkelijke versie van de software worden gereproduceerd in de 
backup-versie. 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 onthoudt zich van het kopiëren of gebruiken van de software (met 
inbegrip van de documentatie) anders dan uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze Overeenkomst, of voor 
herstel na noodgevallen, ter verificatie van fouten in de programmatuur en voor het maken van back-ups. 
U onthoudt zich van en zult geen derden toestemming verlenen voor of aanmoedigen tot wijziging, 
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 disassembleren of decompileren ervan of aan pogingen de in de software gebruikte broncodes, 



algoritmes, methodes of technieken vast te stellen, tenzij en voor zover zulks 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 verwijdert of 
verandert geen handelsmerken, copyrights of andere auteursrechtelijke en andere dienovereenkomstige 
beperkende aanduidingen en symbolen die voorkomen op of in de software. 

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 dezerechtmatigheeft verworven. Indien u de software in of uit de Verenigde Statenheeft 
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 deze producten niet te gebruiken voor doelen die verboden zijn uit hoofde van het 
recht van de Verenigde Staten, 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 een van uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst in 
strijd met dit artikel is nietig. 

2.5 Eigendom. Wacom en haar licentiegevers behouden alle rechten op, titels van en 
belangen in de software, met inbegrip van alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, 
handelsgeheimen en overige intellectuele-eigendomsrechten of industriële rechten in, op of inzake de 
software, met inbegrip van wijzigingen, verbeteringen, updates en daarvan afgeleide werken. Wacom 
behoudt alle rechten en belangen inzake de software. U verwerft geen andere uitdrukkelijke of impliciete 
rechten op de software anders dan de rechten die u uitdrukkelijk worden verleend uit hoofde van deze 
Overeenkomst.  

2.6 Geen ondersteuning. Wacom is uit hoofde van deze Overeenkomst niet verplicht tot het 
verschaffen van technische ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe versies. 

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. Garantie en rechten 

3.1 Beperkte garantie. Wacom garandeert dat de software, indien gebruikt in 
overeenstemming met de documentatie en de voorwaarden van deze Overeenkomst, materieel zal 
functioneren in overeenstemming met de documentatie gedurende a) 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 maal downloadt of activeert (“garantietermijn”). Indien de software tijdens deze 
garantietermijn niet voldoet aan bovenstaande garantie, onderneemt Wacom commercieel redelijke pogingen zulks te 
verhelpen door de software zonder aanvullende kosten voor u te herstellen of vervangen. Indien Wacom vaststelt dat 
herstel of vervanging van de software niet haalbaar of buitenproportioneel zou zijn of niet kan worden verricht binnen 
een redelijke termijn of onredelijke inspanningen 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 foutbestendig en is niet ontwikkeld, toegestaan of beoogd voor toepassingen ten 
behoeve van activiteiten met een hoog risico. Door geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie 
noch adviezen verstrekt door Wacom, haar agenten, distributeurs of detailhandelaren van het product, 
ontstaat een garantie of wordt de uitdrukkelijk door Wacom uit hoofde van deze Overeenkomst verstrekte 
garantie uitgebreid. In dit artikel zijn de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van Wacom uit 
hoofde van deze Overeenkomst vervat alsmede uw enige rechtsmiddel indien de software niet voldoet 
aan bovenstaande garantie. Wacom garandeert niet dat: (a) de software zal voldoen aan uw vereisten, 
(b) de software compatibel is met of functioneert op een computer of ander apparaat waarop u deze 
installeert, of (c) dat fouten in de software worden hersteld of dat de software ononderbroken of zonder 
fouten zal functioneren. Deze Overeenkomst bevat geen garanties van Wacom ten aanzien van de 
producten waarop eventueel standaardhardwaregaranties van Wacom van toepassing zijn. Op Wacom 
rusten geen garantieverplichtingen uit hoofde van dit artikel indien de oorzaak van het niet-functioneren of 
niet-voldoen te wijten is aan ongeoorloofd gebruik van de software, misbruik, wijziging van, nalatigheid 
ten aanzien van of onbedoelde beschadiging van de software of reparaties of wijzigingen van de software 
die niet zijn verricht door Wacom. De termijn voor vervanging of herstel van de software strekt zich niet uit 
tot verder dan de oorspronkelijke garantietermijn. 

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. IN DE MATE 
WAARIN ZULKS IS TOEGESTAAN UIT HOOFDE VAN HET TOEPASSELIJK RECHT SLUIT WACOM 
UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE OF 
VERONDERSTELDE AANSPRAKELIJKHEID UIT TEN AANZIEN VAN DE VERKOOPBAARHEID, 
GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, ACCURATESSE, 
TITELS EN ANDERE WAARBORGEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET FUNCTIONEREN, 
HANDELSVERLOOP OF -GEBRUIKEN, NOCH WORDT GEWAARBORGD DAT ER GEEN INBREUK 
WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. INDIEN U EEN CONSUMENT BENT (DIE DE 
SOFTWARE UITSLUITEND GEBRUIKT VOOR PRIVÉ- EN NIET VOOR ZAKELIJKE, PROFESSIONELE 
OF HANDELSDOELEINDEN), ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN 
TOEPASSING UIT HOOFDE VAN HET RECHT DAT VAN TOEPASSING IS IN HET RECHTSGEBIED 
WAAR U GEVESTIGD BENT. 

4. Beëindiging 

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten en licenties uit hoofde van 
deze Overeenkomst eindigen bovendien automatisch en zonder kennisgeving of nadere maatregel van 
Wacom indien u verzuimt te voldoen 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 de 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 secties 1, 2.2, 2.5, 3.2, 4 en 5 van kracht. 

5. Algemene voorwaarden 

5.1 Wetgeving. Op deze Overeenkomst en alle aangelegenheden die daaruit voortvloeien of 
ermee verband houden is het nationale recht van Japan van toepassing en is er geen recht van 
forumkeuze. Op deze Overeenkomst wordt toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk 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, Japan bevoegd en u en 
Wacom stemmen bij dezen onherroepelijk in met de rechtsmacht en locatie daarvan. 

5.2 Beperking van de aansprakelijkheid. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige 
indirecte, incidentele, bijzondere schade of gevolgschade, een punitieve schadevergoeding of 
schadevergoeding wegens gederfde winst, het verlies van omzet, zakelijke kansen, spaartegoeden, 
gegevens, gebruik of kosten ter vervanging van een van de partijen of van derden, hetzij op grond van 
verbintenis of onrechtmatige daad, hetzij anderszins, ongeacht of de wederpartij in kennis is gesteld van 
de mogelijkheid tot schadevergoeding of indien een dergelijke schadevergoeding voorzienbaar is. De 
aansprakelijkheid van Wacom voor schadevergoeding overschrijdt in geen geval het bedrag dat u feitelijk 
heeft betaald voor het product. De partijen erkennen dat de beperkingen van de aansprakelijkheid in 
sectie 5.2 en de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de toewijzing van het risico voor wacom 
een onmisbaar en essentieel onderdeel vormen van de Overeenkomst tussen de partijen, die wacom niet 
zou aangegaan indien deze zouden ontbreken. Deze toewijzing van het risico wordt weerspiegeld door 
de prijsstelling voor de producten 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. 

5.3 Ongeldige bepalingen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst wordt aangemerkt 
als wederrechtelijk, ongeldig of onuitvoerbaar, wordt deze voor zover mogelijk zodanig uitgelegd dat deze 
wel uitvoerbaar is conform de intenties van de partijen en indien zulks onmogelijk is, wordt deze geacht te 
zijn geschrapt en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. 

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 waar u woonachtig bent of waar u de software heeft gedownload of gebruikt. Onverminderd het 
algemene karakter van het voorgaande zult u de software of een rechtstreeks product daarvan niet 
exporteren of sturen naar of overdragen aan een bestemming, persoon of entiteit indien zulks beperkt of 
verboden is uit hoofde van het toepasselijke recht, noch zult u dat opdragen aan degenen die u 
vertegenwoordigen. 

5.5 Volledigheid Overeenkomst; algemeen Deze Overeenkomst vormt de volledige 
overeenkomst tussen de partijen en treedt in de plaats van alle eerdere of tijdelijke overeenkomst of 
afspraken, schriftelijk of mondeling, omtrent het voorwerp van deze Overeenkomst Hierbij komt geen 
partnerschap, joint-venture, werkgever-werknemerrelatie, vertegenwoordiging of een betrekking tussen 
franchisegever en -nemer tussen u en Wacom tot stand en dit wordt niet als zodanig uitgelegd. Alle 
kopjes en titels vervat in deze Overeenkomst zijn uitsluitend opgenomen ter wille van de 
overzichtelijkheid en vormen op geen enkele wijze een omschrijving van of toelichting op een bepaling 
ervan. Partijen kunnen bij een verzuim of inbreuk ten aanzien van deze Overeenkomst uitsluitend 
schriftelijk afstand doen en zulks vormt geen afstand van een volgend geval van verzuim of inbreuk. 

 
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) 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 (4) DOOR OP DEZE KNOP TE KLIKKEN, DEZE 
OVEREENKOMST VOOR U BINDENDE EN AFDWINGBARE VERPLICHTINGEN INHOUDT. 

 

Einde. 
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