LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST
ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE APPLE-SOFTWARE DOWNLOADT OF GEBRUIKT.
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST
TUSSEN UW BEDRIJF/ORGANISATIE EN APPLE.

Apple Developer Enterprise Program License
Agreement
(voor in-house, applicaties voor intern gebruik voor werknemers)

Doel
Uw bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling wil de Apple-software (zoals hieronder gedefinieerd)
gebruiken om een of meer Applicaties voor intern gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) te
ontwikkelen voor producten van het merk Apple met iOS, watchOS, tvOS, iPadOS en/of macOS,
en om deze Applicaties alleen in te zetten voor intern gebruik door Werknemers binnen Uw
bedrijf, organisatie of onderwijsinstelling of voor beperkt gebruik zoals uitdrukkelijk hierin
uiteengezet. Apple is bereid U een beperkte licentie te verlenen om de Apple-software te
gebruiken om Uw Applicaties voor intern gebruik te ontwikkelen en te testen, en om dergelijke
applicaties intern te implementeren en zoals anderszins hierin is toegestaan op de voorwaarden
uiteengezet in deze Overeenkomst. U kunt krachtens deze overeenkomst ook Passen (zoals
hieronder gedefinieerd) maken voor gebruik op producten van het merk Apple met iOS of
watchOS. Applicaties voor intern gebruik die voor macOS zijn ontwikkeld, kunnen onder deze
Overeenkomst worden gedistribueerd met behulp van een Apple-certificaat of kunnen afzonderlijk
worden gedistribueerd.
Opmerking: Dit programma is voor intern gebruikte, op maat gemaakte applicaties die door U
zijn ontwikkeld voor Uw specifieke zakelijke doeleinden en alleen voor gebruik door Uw
Werknemers en, in beperkte gevallen, door bepaalde andere partijen, zoals hierin uiteengezet.
Als U applicaties voor iOS, watchOS of tvOS aan derden wilt distribueren of een applicatie van
een derde partij wilt verkrijgen, dan moet U de App Store of Distributie van aangepaste apps
gebruiken voor distributie.

1.

Aanvaarding van deze overeenkomst; Definities

1.1
Aanvaarding
Om de Apple-software en -diensten te kunnen gebruiken, moet U eerst deze overeenkomst
accepteren. Als U deze overeenkomst niet wilt of kunt accepteren, mag U geen gebruik maken
van de Apple-software of -diensten. Download of gebruik de Apple-software of -services in dat
geval niet. U accepteert en gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst namens
Uw bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of agentschap, instrumentaliteit of afdeling van de
overheid, als gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger, door een van de volgende handelingen
uit te voeren:
(a) aanvinken van het vakje aan het eind van deze Overeenkomst als U deze op een Applewebsite leest; of
(b) klikken op een knop ‘Accepteren’ of soortgelijke knop, als Apple deze optie biedt.
1.2
Definities
Indien de volgende termen hoofdletters hebben in deze Overeenkomst:
"Advertentienetwerk-API's" betekent de gedocumenteerde API's die een manier bieden om de
succesvolle conversie van reclamecampagnes op ondersteunde Apple-merkproducten te
valideren met behulp van een combinatie van cryptografische handtekeningen en een
registratieproces bij Apple.
"Advertentieondersteunings-API's" betekent de gedocumenteerde API's die de Advertentie-ID
en advertentievoorkeur bieden.
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"Advertentie-ID" betekent een unieke, niet-persoonlijke, niet-permanente identificatie die wordt
verstrekt via de Advertentieondersteunings-API's die zijn gekoppeld aan een bepaald apparaat
van het Apple-merk en die uitsluitend voor reclamedoeleinden mag worden gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk door Apple is goedgekeurd.
"Advertentievoorkeur" betekent de Apple-instelling waarmee een eindgebruiker een voorkeur
voor het bijhouden van advertenties kan instellen.
"Overeenkomst" betekent deze Apple Developer Enterprise Program-licentieovereenkomst,
inclusief eventuele bijlagen die hierbij door deze verwijzing zijn opgenomen. Voor alle
duidelijkheid: deze overeenkomst vervangt de licentieovereenkomst voor het iOS Developer
Enterprise Program (inclusief eventuele bijlagen) en de licentieovereenkomst voor het Mac
Developer Program.
"Apple" betekent Apple Inc., een onderneming waarvan de hoofdvestiging is gevestigd op One
Apple Park Way, Cupertino, Californië 95014 in de Verenigde Staten.
"Apple-certificaten" betekent de door Apple uitgegeven digitale certificaten die door Apple aan U
zijn verstrekt onder het programma.
"Apple Kaarten-service" betekent het kaartplatform en de kaartgegevens die door Apple via de
MapKit-API voor gebruik door U alleen in verband met Uw Applicaties voor intern gebruik, of het
kaartplatform en de kaartgegevens die door Apple worden geleverd via MapKit-JS en
gerelateerde kaartinhoudhulpmiddelen (bijv. MapSnapshotter) voor gebruik door U uitsluitend in
verband met Uw Applicaties voor intern gebruik, websites of webapplicaties.
"Apple Push-berichtservice" of "APN" betekent de Apple Push-berichtsservice die Apple aan U kan
leveren om U in staat te stellen push-berichten te verzenden naar Uw Applicaties voor intern gebruik
of via het MDM-protocol of voor gebruik zoals anderszins hierin is toegestaan.
"APN API" betekent de gedocumenteerde API waarmee U de APN kunt gebruiken om een pushbericht te leveren aan uw Applicatie voor intern gebruik of voor gebruik zoals anders hierin
toegestaan.
"Apple-services" of "Services" betekent de ontwikkelaarsservices die Apple kan verlenen of
beschikbaar stellen via de Apple-software of als onderdeel van het programma voor gebruik met
Uw Gedekte producten of ontwikkeling, inclusief eventuele updates daarvan (indien van
toepassing) die door Apple aan U zijn verstrekt onder het Programma.
"Apple-software" betekent Apple SDK's, iOS, watchOS, tvOS, iPadOS en/of macOS, de
Inrichtingsprofielen en alle andere software die Apple aan U verstrekt onder het Programma,
inclusief eventuele updates (indien van toepassing) die aan U kunnen worden verstrekt door
Apple onder het Programma.
"Apple SDK's" betekent de door Apple ontwikkelde Software Development Kits (SDK's) die
hieronder worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot headerbestanden, API's, bibliotheken,
simulatoren en software (broncode en objectcode) gelabeld als onderdeel van de iOS-, watchOS-,
tvOS-, iPadOS- of Mac-SDK en opgenomen in het Xcode Developer Tools-pakket voor het
ontwikkelen van applicaties voor Apple-merkproducten met respectievelijk iOS, watchOS, tvOS,
iPadOS en/of macOS.

"Apple-dochteronderneming" betekent een bedrijf waarvan minimaal vijftig procent (50%) van
de uitstaande aandelen of obligaties (waarmee het recht om te stemmen voor de verkiezing van
bestuurders of andere beheerautoriteit wordt aangegeven) het eigendom is van of - direct of
indirect - wordt beheerd door, Apple, en dat betrokken is bij de werkzaamheden van of anderszins
gelieerd is aan de App Store, en zoals anderszins hierin vermeld (bijv. Bijlage 3).
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"Apple TV" betekent een product van het merk Apple dat tvOS uitvoert.
"Apple Watch" betekent een product van het merk Apple dat watchOS uitvoert.
"Geautoriseerde ontwikkelaars" betekent Uw Werknemers en contractanten, leden van Uw
organisatie of, als U een onderwijsinstelling bent, Uw faculteit en personeel die (a) elk een actief
en geldig Apple Developer-account bij Apple hebben, (b) een aantoonbare behoefte hebben om
kennis te hebben van of de Apple-software te gebruiken om gedekte producten te ontwikkelen en
te testen, en (c) voor zover dergelijke personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van
Apple, elk schriftelijke en bindende overeenkomsten hebben met U om het ongeoorloofde gebruik
en de openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie van Apple te beschermen.
"Geautoriseerde testunits" betekent hardware-units van Apple die eigendom zijn van of beheerd
worden door U en die zijn aangewezen door U voor Uw eigen test- en ontwikkelingsdoeleinden onder
dit programma, en indien U dit toestaat, hardware-units van het merk Apple die eigendom zijn van of
beheerd worden door Uw Geautoriseerde ontwikkelaars, zolang dergelijke units namens U worden
gebruikt voor test- en ontwikkelingsdoeleinden en alleen zoals hieronder is toegestaan.
"ClassKit-API's" betekent de gedocumenteerde API's waarmee U voortgangsgegevens van
leerlingen kunt verzenden voor gebruik in een door de school beheerde omgeving.
"CloudKit-API's" betekent de gedocumenteerde API's die Uw Applicaties voor intern gebruik,
websoftware en/of Uw eindgebruikers (als U hen toestaat) in staat stellen om gestructureerde
gegevens van openbare en/of privécontainers in iCloud te lezen, schrijven, op te vragen en/of op
te halen.
"Compatibele producten" betekent bedrijfsserversoftwareproducten die het beheer van
ondersteunde Apple-producten mogelijk maken door het gebruik van het MDM-protocol (dat
Apple U naar eigen keuze kan verstrekken), en waarvan het primaire doel apparaatbeheer op
bedrijfsniveau is. Voor alle duidelijkheid: producten die voor consumenten- of persoonlijk gebruik
zijn bedoeld, zijn uitgesloten van Compatibele producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
toegestaan door Apple.
"Configuratieprofiel(en) " betekent een XML-bestand waarmee U configuratiegegevens (zoals
VPN- of wifi-instellingen) en beperkingen op apparaatfuncties (bijv. de camera uitschakelen) naar
compatibele Apple-producten kunt distribueren via Apple Configurator of andere soortgelijke
Apple-softwaretools, e-mail, een webpagina of draadloze implementatie, of via MDM.
Onder "Contractmedewerkers" wordt verstaan individuen die niet op basis van stukloon werk
uitvoeren of diensten leveren namens een entiteit en die intern gebruikstoegang hebben tot Uw
privé-IT-systemen (bijvoorbeeld VPN) (of die van Uw toegestane entiteiten) en/of beveiligde
fysieke gebouwen (bijvoorbeeld badgetoegang tot bedrijfsfaciliteiten). Voor alle duidelijkheid:
‘kluswerkers’ die werk verrichten of diensten verlenen in de vorm van stukloon- of
taakgerelateerde transacties vallen niet onder deze definitie.
"Gedekte producten" betekent Uw Applicaties voor intern gebruik, bibliotheken, Passen en/of
Safari-pushberichten die zijn ontwikkeld onder deze Overeenkomst.
"Demo-ontvanger" betekent een huidige gebruiker van Uw producten of services of een
gebruiker waaraan U een demonstratie geeft van Uw producten of services.
"Implementatie-apparaten" gezamenlijk betekent (a) Geautoriseerde testunits, en (b) andere
ondersteunde Apple-merkproducten die eigendom zijn van of beheerd worden door: (i) U of Uw
Toegestane entiteit, en/of (ii) Uw Werknemers of Toegestane gebruikers, maar alleen voor zover
U (of Uw Toegestane entiteit) de mogelijkheid heeft om Uw Applicatie voor intern gebruik van
dergelijke apparaten te verwijderen of uit te schakelen.
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"DeviceCheck-API's" betekent de set API's, inclusief server-side API's, waarmee U twee bits aan
gegevens kunt instellen en opvragen die aan een apparaat zijn gekoppeld, en de datum waarop
dergelijke bits voor het laatst zijn bijgewerkt.
"DeviceCheck-gegevens" betekent de gegevens die zijn opgeslagen en geretourneerd via de
DeviceCheck-API's.
"Documentatie" betekent alle technische of andere specificaties of documentatie die Apple U
kan verstrekken voor gebruik in verband met de Apple-software, Apple-services, Applecertificaten of anderszins als onderdeel van het Programma, inclusief de App Storebeoordelingsrichtlijnen.
"Gedocumenteerde API's" betekent de Application Programming Interfaces die door Apple zijn
gedocumenteerd in gepubliceerde Apple-documentatie en die zijn opgenomen in de Apple-software.
"Werknemers" betekent werknemers (zoals wettelijk gedefinieerd) van Úw bedrijf of organisatie,
of van het bedrijf of de organisatie van Uw MDM-klant.
"Gezichtsgegevens" betekent informatie met betrekking tot menselijke gezichten (bijv. gegevens
van gezichtsraster, gezichtskaartgegevens, gegevens van gezichtsmodellering,
gezichtscoördinaten of gezichtsherkenningsgegevens, inclusief gegevens van een geüploade
foto) die is verkregen van het apparaat van een gebruiker en/of door de Apple-software (bijv. via
ARKit, de Camera-API's of de Foto-API's), of die wordt geleverd door een gebruiker in of via een
Applicatie voor intern gebruik (bijv. uploads voor een gezichtsanalysedienst).
"FOSS" (Free and Open Source Software, Gratis en open-source software) betekent alle software die
onderhevig is aan voorwaarden die, als voorwaarde voor gebruik, kopiëren, wijzigen of
herdistribueren, vereisen dat dergelijke software en/of afgeleide werken daarvan openbaar worden
gemaakt of verspreid in de vorm van broncode, in licentie worden gegeven voor het maken van
afgeleide werken, of om gratis te worden verspreid, inclusief maar niet beperkt tot software die wordt
gedistribueerd onder de GNU General Public License of GNU Lesser/Library GPL.
"HealthKit-API’s" betekent de gedocumenteerde API's die het mogelijk maken om de
gezondheids- en/of fitnessinformatie van een eindgebruiker te lezen, schrijven, op te vragen en/of
op te halen in de app Gezondheid van Apple.
"HomeKit-accessoireprotocol" betekent het gepatenteerde, propriëtaire protocol dat door Apple
is gelicentieerd onder het Apple MFi-programma waarmee woningsaccessoires die zijn
ontworpen om te werken met de HomeKit-API's (bijv. lampen, sloten) kunnen communiceren met
ondersteunde producten van het Apple-merk.
"HomeKit-API’s" betekent de gedocumenteerde API's die het lezen, schrijven, opvragen en/of
ophalen van de woningconfiguratie- of domotica-informatie van een eindgebruiker mogelijk
maken uit het door die eindgebruiker aangewezen gebied van de HomeKit-database van Apple.
"HomeKit-database" betekent de opslagplaats van Apple voor het opslaan en beheren van
informatie over de gelicentieerde HomeKit-accessoires van een eindgebruiker en bijbehorende
informatie.
"iCloud" of "iCloud-service" betekent de online iCloud-service die door Apple wordt aangeboden
en die externe online opslag omvat.
"iCloud-opslag-API's" betekent de gedocumenteerde API's waarmee door gebruikers
gegenereerde documenten en andere bestanden kunnen worden opgeslagen en/of opgehaald,
en waarmee belangrijke waardegegevens kunnen worden opgeslagen en/of opgehaald (bijv. een
lijst met aandelen in een financiële app, instellingen voor een app) voor Applicaties voor intern
gebruik en websoftware door het gebruik van iCloud.

Enterprise-overeenkomst

Pagina 4

"Applicatie voor intern gebruik" betekent een softwareprogramma (inclusief extensies,
lettertypen, media en bibliotheken die zijn opgenomen in een enkele softwarebundel) dat door U
op maat is ontwikkeld voor Uw eigen in-house zakelijke doeleinden (bijv. een inventaris-app die
specifiek is voor Uw bedrijf) voor specifiek gebruik met een Apple-product met iOS, watchOS,
tvOS, iPadOS en/of macOS, indien van toepassing, en uitsluitend voor intern gebruik (bijv. niet
downloadbaar op een openbare website) door Uw werknemers of toegestane gebruikers (en
geautoriseerde ontwikkelaars alleen voor testen en ontwikkelen), of zoals anderszins uitdrukkelijk
toegestaan in Sectie 2.1(f). Tenzij anders uitdrukkelijk hierin toegestaan, zijn alle programma's of
applicaties die kunnen worden gebruikt, gedistribueerd of anderszins beschikbaar gesteld aan
andere bedrijven, aannemers (met uitzondering van aannemers die de Applicatie voor intern
gebruik voor U ontwikkelen op een aangepaste basis en daarom gebruik moeten maken van of
toegang hebben tot een dergelijke applicatie), distributeurs, verkopers, wederverkopers,
eindgebruikers of leden van het algemene publiek, specifiek uitgesloten van Applicaties voor
intern gebruik. Voor alle duidelijkheid: Applicaties voor intern gebruik omvatten geen applicaties
van derden, zelfs niet als er enige aanpassingen zijn gedaan, en Applicaties voor intern gebruik
mogen niet openbaar beschikbaar worden gesteld.
"iOS" betekent de iOS-besturingssysteemsoftware die door Apple wordt geleverd voor gebruik
door U uitsluitend in verband met de ontwikkeling en het testen van Uw Applicatie voor intern
gebruik, inclusief eventuele vervolgversies daarvan.
"iOS-product" betekent een product van het Apple-merk waarop iOS of iPadOS wordt
uitgevoerd.
"iPadOS" betekent de iPadOS-besturingssysteemsoftware die door Apple wordt geleverd voor
gebruik door U uitsluitend in verband met de ontwikkeling en het testen van Uw Applicatie voor
intern gebruik, inclusief eventuele vervolgversies daarvan.
"Protocol voor iPod-accessoires" of "iAP" betekent het eigen protocol van Apple voor
communicatie met ondersteunde producten van het merk Apple en dat is gelicentieerd onder het
MFi-programma.
"Bibliotheek" betekent een codemodule die niet afzonderlijk van een Applicatie voor intern
gebruik kan worden geïnstalleerd of uitgevoerd en die door U is ontwikkeld in overeenstemming
met de Documentatie en Programmavereisten, alleen voor gebruik met iOS-producten, Apple
Watch of Apple TV.
"Gelicentieerde HomeKit-accessoires" betekent hardwareaccessoires die zijn gelicentieerd
onder het MFi-programma en die het HomeKit-accessoireprotocol ondersteunen.

"Lokale kennisgeving" betekent een kennisgeving, inclusief alle inhoud of gegevens daarin, die
Uw Applicatie voor intern gebruik levert aan eindgebruikers op een vooraf bepaald tijdstip of
wanneer Uw Applicatie voor intern gebruik op de achtergrond wordt uitgevoerd en een andere
applicatie op de voorgrond wordt uitgevoerd.
"macOS" betekent de macOS-besturingssysteemsoftware die door Apple wordt geleverd voor
gebruik door U, inclusief eventuele latere versies daarvan.
"macOS-product" betekent een Apple-product waarop macOS wordt uitgevoerd.
"MFi-accessoire" betekent een niet-Apple-hardwareapparaat dat een Apple-merkproduct
koppelt, ermee communiceert of anderszins samenwerkt met of bestuurt met behulp van
technologie die is gelicentieerd onder het MFi-programma (bijvoorbeeld de mogelijkheid om een
ondersteund Apple-merkproduct te bedienen via het Protocol voor iPod-accessoires).
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"MFi-licentiehouder" betekent een partij waaraan door Apple een licentie is verleend onder het
MFi-programma.
"MFi-programma" betekent een afzonderlijk Apple-programma dat ontwikkelaars onder andere
een licentie biedt om bepaalde Apple-technologie in of met hardwareaccessoires of apparaten op
te nemen of te gebruiken voor interfacing, communicatie of andere samenwerking met of controle
over bepaalde producten van het merk Apple.
"Kaartgegevens" betekent alle inhoud, gegevens of informatie die wordt verstrekt via de Apple
Kaarten-service, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, terreingegevens, coördinaten op
basis van lengte- en breedtegraad, transitgegevens, interessante locaties en verkeersgegevens.
"MapKit-API" betekent de Gedocumenteerde API waarmee U kaartfuncties of -functionaliteit kunt
toevoegen aan Applicaties voor intern gebruik.
"MapKit-JS" betekent de JavaScript-bibliotheek waarmee U kaartfuncties of -functionaliteit kunt
toevoegen aan Uw Applicaties voor intern gebruik, websites of webapplicaties.
"Beheer van mobiele apparaten" (MDM) betekent de apparaatbeheerfunctionaliteit en
gerelateerde API's die door Apple worden geleverd en die extern beheer en configuratie van
ondersteunde Apple-producten mogelijk maken door het gebruik van het MDM-protocol en door
Apple uitgegeven certificaten.
"MDM-certificaat" betekent het door Apple uitgegeven digitale certificaat dat beschikbaar wordt
gesteld op identity.apple.com aan MDM-klanten die Apple een gevalideerde aanvraag
verstrekken, of binnen de Developer Program-portal in verband met het gebruik van een Pushapplicatie-ID.
"MDM-klant" betekent een commerciële onderneming, zoals een bedrijfsorganisatie,
onderwijsinstelling of overheidsinstantie die klant is van Uw Compatibele producten. Om twijfel te
voorkomen, sluit de MDM-klant specifiek consumenten of persoonlijke gebruikers uit, tenzij
anders uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Apple.
"MDM-protocol" betekent de propriëtaire protocoldocumentatie die Apple, naar eigen
goeddunken, aan U kan verstrekken onder deze overeenkomst om U in staat te stellen te
communiceren met ondersteunde Apple-producten en deze te beheren, configureren en
bevragen zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan.

"MDM-ondertekeningscertificaat" betekent het door Apple uitgegeven digitale certificaat dat
Apple, naar eigen keuze, aan U kan verstrekken onder deze overeenkomst om U in staat te
stellen Uw MDM-klanten bij Apple te authenticeren.
"Motion & Fitness-API's" betekent de Gedocumenteerde API's die worden beheerd door de
Motion & Fitness-privacyinstelling in een compatibel Apple-product en die toegang bieden tot
bewegings- en fitness-sensorgegevens (bijv. lichaamsbeweging, aantal stappen, beklommen
traptreden), tenzij de eindgebruiker de toegang tot dergelijke gegevens heeft geblokkeerd.
"Multitasking" betekent het op de achtergrond kunnen uitvoeren van Applicaties voor intern
gebruik terwijl ook andere applicaties worden uitgevoerd.
"MusicKit-API's" betekent de set API's die Apple Music-gebruikers in staat stellen toegang te
krijgen tot hun abonnement via de Applicatie voor intern gebruik of zoals anderszins is
toegestaan door Apple in de documentatie.
"MusicKit-ínhoud" betekent muziek, video en/of grafische inhoud die wordt weergegeven via de
MusicKit-API's.
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"MusicKit-JS" betekent de JavaScript-bibliotheek waarmee Apple Music-gebruikers toegang
hebben tot hun abonnement via Uw Applicaties voor intern gebruik, websites of webapplicaties.
"Network Extension Framework" betekent de Gedocumenteerde API's die applicaties de
mogelijkheid bieden om bepaalde netwerkfuncties van compatibele Apple-producten aan te
passen (bijv. het authenticatieproces voor WiFi-hotspots, VPN-functies en mechanismen voor het
filteren van inhoud).
"Pas(sen)" betekent een of meer digitale passen (bijv. bioscoopkaartjes, kortingsbonnen,
loyaliteitsbeloningsvouchers, instapkaarten, lidmaatschapskaarten, enz.) die door U zijn
ontwikkeld onder deze Overeenkomst, onder Uw eigen handelsmerk of merk, en die zijn
ondertekend met Uw Pastype-ID.
"Pastype-ID" betekent de combinatie van een Apple-certificaat en een Push-applicatie-ID die
door U wordt gebruikt om Uw passen te ondertekenen en/of te communiceren met de APN.
"Toegestane entiteit" betekent het volgende: (a) als U een voertuigfabrikant bent, Uw
geautoriseerde voertuigdealers en gecertificeerde servicepartners; (b) als U een hotelbedrijf bent,
hotelvestigingen die opereren onder Uw naam, handelsmerk of merk (of een naam, handelsmerk
of merk die/dat het bezit of beheert); of (c) andere gelijksoortige entiteiten die Apple naar eigen
goeddunken schriftelijke toestemming kan geven.
"Toegestane gebruikers" betekent Werknemers van Uw Toegestane entiteit,
Contractmedewerkers van U of Uw Toegestane entiteit, en andere geautoriseerde gebruikers die
vooraf en schriftelijk zijn goedgekeurd door Apple, die allemaal schriftelijke en bindende
overeenkomsten met U of Uw Toegestane entiteit hebben om Uw Applicatie voor intern gebruik te
beschermen tegen ongeoorloofd gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze
overeenkomst.
Bovendien omvat de term "Toegestane gebruikers" alleen de volgende aanvullende partijen: als
U een onderwijsinstelling bent, omvat de term ‘Toegestane gebruikers’ ook docenten, personeel
en studenten van Uw instelling, en als U een ziekenhuis bent, omvat de term ‘Toegestane
gebruikers’ ook erkende artsen, verwijzende artsen en clinici.
"Programma" betekent het algemene programma voor ontwikkeling, testen, digitale
ondertekening en beperkte distributie dat in deze Overeenkomst wordt overwogen.
"Programmavereisten" verwijzen naar de vereisten op het gebied van techniek, menselijke
interface, ontwerp, productcategorie, beveiliging, prestaties en andere criteria die door Apple zijn
gespecificeerd, inclusief maar niet beperkt tot de huidige reeks vereisten die zijn uiteengezet in
Sectie 3.3, zoals deze van tijd tot tijd door Apple kunnen worden gewijzigd in overeenstemming
met deze Overeenkomst.
"Inrichtingsprofielen" verwijzen naar de bestanden (inclusief toepasselijke rechten of andere
identificatiegegevens) die door Apple worden verstrekt voor gebruik door U in verband met de
ontwikkeling en het testen van Uw Applicatie voor intern gebruik, en de beperkte distributie van
Uw Applicaties voor intern gebruik zoals hieronder is toegestaan.
"Push-applicatie-ID" betekent het unieke identificatienummer of andere identificatie die Apple
toekent aan een Applicatie voor intern gebruik, Pas of site om deze toegang te geven tot en
gebruik te laten maken van de APN, of voor gebruik met MDM of om configuratieprofielen te
leveren.
"Push-bericht" of "Safari-push-bericht" betekent een bericht, inclusief alle inhoud of gegevens
daarin, die U naar eindgebruikers verzendt voor levering in Uw Applicatie voor intern gebruik, Uw
Pas en/of, in het geval van macOS, op het macOS-bureaublad van gebruikers van Uw site die
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zich hebben aangemeld om dergelijke berichten te ontvangen via Safari op macOS, en/of die
wordt geleverd door het gebruik van MDM of om Configuratieprofielen te leveren.
"ShazamKit-API's" betekent de Gedocumenteerde API's waarmee U op audio gebaseerde
herkenningsfuncties of -functionaliteit kunt toevoegen aan Uw Applicatie voor intern gebruik.
"ShazamKit-inhoud" betekent metadata, muziek en/of grafische inhoud geleverd door Apple en
weergegeven via de ShazamKit-API's, inclusief maar niet beperkt tot MusicKit-inhoud.
"SiriKit" betekent de set API's waarmee Uw applicatie toegang heeft tot SiriKit-domeinen,
-intenties, -snelkoppelingen, -donaties en andere gerelateerde functionaliteit of deze kan leveren,
zoals uiteengezet in de documentatie.
"Site" betekent een website die door U wordt aangeboden onder Uw eigen naam, handelsmerk of
merk.
"Looptijd" betekent de periode die wordt beschreven in Artikel 11.
"tvOS" staat voor de tvOS-besturingssysteemsoftware, met inbegrip van eventuele latere versies
daarvan.
"Updates" staat voor bugfixes, updates, upgrades, aanpassingen, verbeteringen, aanvullingen en
nieuwe releases of versies van de Apple-software of -services, of voor enig onderdeel van de
Apple-software of -services.
"Wallet" staat voor de app van Apple die de mogelijkheid biedt om Passen op te slaan en weer te
geven voor gebruik op iOS-producten, Apple Watch of Safari op macOS.
"WatchKit-extensie" betekent een extensie die is gebundeld als onderdeel van Uw Applicatie
voor intern gebruik die toegang heeft tot het WatchKit-framework op iOS om een WatchKit-app uit
te voeren en weer te geven op de watchOS.
"watchOS" staat voor de watchOS-besturingssysteemsoftware, inclusief eventuele latere versies
daarvan.
"Websoftware" betekent webgebaseerde versies van Uw softwareapplicaties die dezelfde titel
hebben en substantieel gelijkwaardige kenmerken en functionaliteit hebben als Uw Applicatie
voor intern gebruik (bijv. functiepariteit).
"Push-ID van de website" betekent de combinatie van een Apple-certificaat en een Pushapplicatie-ID die door U wordt gebruikt om de registratiebundel van Uw site te ondertekenen en/of
te communiceren met de APN.
"U" en "Uw" verwijst naar de juridische entiteit (of dit nu het bedrijf, de organisatie, de
onderwijsinstelling of de overheidsinstantie, instantie of afdeling is) die deze Overeenkomst heeft
geaccepteerd onder diens eigen ontwikkelaarsaccount en de Apple-software gebruikt of
anderszins rechten uitoefent onder deze Overeenkomst.
Opmerking: Omwille van de duidelijkheid, U kunt aannemers machtigen om Applicaties voor
intern gebruik namens U te ontwikkelen, maar dergelijke Applicaties voor intern gebruik moeten
Uw eigendom zijn, ontwikkeld onder Uw eigen ontwikkelaarsaccount, en alleen worden ingezet
als Applicaties voor intern gebruik voor zover hierin uitdrukkelijk toegestaan. U bent jegens Apple
verantwoordelijk voor de activiteiten van Uw contractanten onder Uw account (bijv. hen
toevoegen aan Uw team om ontwikkelingswerk voor U uit te voeren) en hun naleving van deze
overeenkomst. Alle acties die door Uw contractanten worden ondernomen die voortvloeien uit
deze Overeenkomst, worden geacht door U te zijn ondernomen en U bent (naast Uw
contractanten) voor al dergelijke acties verantwoordelijk jegens Apple.
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2.

Licentie en beperkingen voor intern gebruik

2.1
Toegestaan gebruik en beperkingen; Programmaservices
Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Apple U hierbij
gedurende de Looptijd een beperkte, niet-exclusieve, persoonlijke, herroepbare, nietsublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor:
(a) Het installeren van een redelijk aantal exemplaren van de Apple-software op computers van
het merk Apple in eigendom van of beheerd door U, om intern door U of Uw geautoriseerde
ontwikkelaars te worden gebruikt met als enig doel het ontwikkelen of testen van Uw gedekte
producten, behalve zoals anders uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst;
(b) Het maken en verspreiden van een redelijk aantal kopieën van de documentatie onder
Geautoriseerde ontwikkelaars, uitsluitend voor hun intern gebruik en met als enig doel Uw
gedekte producten te ontwikkelen of te testen, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in deze
Overeenkomst;
(c) Het installeren van Inrichtingsprofielen op elke van Uw Geautoriseerde testunits, tot het aantal
Geautoriseerde testunits waarvoor U licenties hebt aangeschaft, voor intern gebruik door U of Uw
Geautoriseerde ontwikkelaars met als enig doel het ontwikkelen en testen van Uw Gedekte
producten, behalve zoals uitdrukkelijk anders toegestaan in deze Overeenkomst;
(d) Het distribueren van Inrichtingsprofielen enkel naar Uw Geautoriseerde ontwikkelaars en
alleen in combinatie met Uw Applicaties voor intern gebruik met het oog op het ontwikkelen van
en het testen van Uw Applicaties voor intern gebruik op Geautoriseerde testunits;
(e) Het distribueren van Inrichtingsprofielen uitsluitend naar Uw werknemers en/of toegestane
gebruikers in combinatie met Uw implementatie van Uw Applicaties voor intern gebruik op
Implementatie-apparaten voor intern gebruik door Uw medewerkers en/of Toegestane gebruikers;
(f) Het toestaan van Uw Demo-ontvangers om Uw Applicaties voor intern gebruik te gebruiken op
Implementatie-apparaten, maar alleen (i) op Uw fysieke locatie en/of op de fysieke locatie van Uw
Toegestane entiteit terwijl deze onder direct toezicht staan van Uw werknemers of Toegestane
gebruikers (bijv. een gebruikersonderzoek dat wordt uitgevoerd in een laboratorium op Uw
locatie), of (ii) op andere locaties, mits al dergelijk gebruik gebeurt onder direct toezicht en fysieke
controle van Uw werknemers of Toegestane gebruikers (bijv. een verkooppresentatie door een
werknemer); en
(g) Het integreren van de Apple-certificaten die aan U zijn uitgegeven op grond van deze
Overeenkomst met het oog op het digitaal ondertekenen van Uw Applicaties voor intern gebruik,
Passen, Safari-push-kennisgevingen en zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan door deze
Overeenkomst.
Behalve zoals uiteengezet in Artikel 2.1, mag U Uw Applicaties voor intern gebruik op geen
enkele manier gebruiken, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen aan derden. U kunt Uw
Toegestane entiteit toestaan om Uw Applicaties voor intern gebruik namens U te implementeren
bij Toegestane gebruikers, op voorwaarde dat een dergelijke implementatie ten minste even
beperkend en beschermend is voor Apple als de voorwaarden van deze Overeenkomst (het
plaatsen van de app op een openbare website of niet-geauthenticeerde server is bijvoorbeeld
verboden). Alle acties die door Uw Toegestane entiteit worden ondernomen in verband met een
dergelijke implementatie en/of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, worden geacht door U te
zijn genomen en U (naast Uw Toegestane entiteit) bent verantwoordelijk jegens Apple voor al
dergelijke acties. Apple behoudt zich het recht voor om het beperkte aantal apparaten vast te
stellen dat elke Licentiehouder mag registreren als een Geautoriseerde testunit en waarvoor
licenties kunnen worden verkregen onder dit Programma.
Apple kan U door of via het Programma toegang verlenen tot Services die U kunt gebruiken met
Uw ontwikkelaarsaccount (bijv. inrichting van apparaten of apps, beheer van teams of andere
accountbronnen). U stemt ermee in om alleen toegang te krijgen tot dergelijke Services via de
webportal van het Programma (die toegankelijk is via de ontwikkelaarswebsite van Apple) of via
producten van het merk Apple die zijn ontworpen om te werken in combinatie met het Programma
(bijv. Xcode) en alleen zoals geautoriseerd door Apple. Als U (of Uw Geautoriseerde
ontwikkelaars) toegang hebt/hebben tot Uw ontwikkelaarsaccount via deze andere producten van
het merk Apple, erkent U en gaat U ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing blijft
op elk gebruik van Uw ontwikkelaarsaccount en op alle functies of functionaliteit van het
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Programma die op deze manier beschikbaar worden gesteld aan U (of Uw Geautoriseerde
ontwikkelaars) (bijv. Apple-certificaten en Inrichtingsprofielen kunnen alleen worden gebruikt op
de beperkte manier die in deze Overeenkomst is toegestaan, enz.). U stemt ermee in om geen
vervangende of vergelijkbare service te creëren of te proberen te creëren door gebruik van of
toegang tot de services die door of via het Programma worden geleverd. Als Apple energie- en
prestatiestatistieken levert voor Uw Applicatie voor intern gebruik, gaat U ermee akkoord dat
dergelijke statistieken uitsluitend voor Uw eigen interne gebruik mogen worden gebruikt en niet
aan derden mogen worden verstrekt (behalve zoals uiteengezet in sectie 2.9). Verder hebt U
alleen toegang tot dergelijke services met behulp van de Apple ID die is gekoppeld aan Uw
ontwikkelaarsaccount of met behulp van authenticatiegegevens (bijv. sleutels, tokens,
wachtwoorden) die zijn gekoppeld aan Uw ontwikkelaarsaccount, en U bent volledig
verantwoordelijk voor het beschermen van Uw Apple ID en authenticatiegegevens tegen inbreuk
en om ze alleen te gebruiken zoals geautoriseerd door Apple en in overeenstemming met de
voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot Artikel 2.8 en 5. Tenzij
anders uitdrukkelijk hierin toegestaan, stemt U ermee in om Uw ontwikkelaarsaccount of enige
daarmee verleende services, niet geheel of gedeeltelijk te delen, verkopen, doorverkopen,
verhuren, leasen, uitlenen of anderszins toegang ertoe te verlenen aan iemand die geen
Geautoriseerde ontwikkelaar in Uw team is, en U stemt ermee in om geen Apple Developer
Program-leden te vragen of te verzoeken om hun Apple ID's, authenticatiegegevens en/of
gerelateerde accountinformatie en materialen (bijv. Apple-certificaten die voor distributie worden
gebruikt) aan U te verstrekken. U begrijpt dat elk teamlid zijn of haar eigen Apple ID of
authenticatiegegevens moet hebben om toegang te krijgen tot Uw account, en U bent volledig
verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via of in verband met Uw account.
Voor zover U een Apple-computer bezit of beheert waarop macOS Server of Xcode Server van
Apple (‘Server’) wordt uitgevoerd en U deze voor Uw eigen ontwikkelingsdoeleinden in verband
met het Programma wilt gebruiken, stemt U ermee in Uw eigen Apple ID of andere
authenticatiegegevens voor die Server te gebruiken en bent U verantwoordelijk voor alle acties
die door die Server worden uitgevoerd.
2.2
Geautoriseerde testunits en pre-release-software van Apple
Zolang een Geautoriseerde testunit pre-release-software van Apple bevat of pre-releaseversies
van Services gebruikt, stemt U ermee in de toegang tot een dergelijke Geautoriseerde testunit te
beperken tot Uw Geautoriseerde ontwikkelaars en om een dergelijke Geautoriseerde testunit niet
openbaar te maken, te tonen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen of anderszins over
te dragen aan een derde partij. U stemt er verder mee in om redelijke voorzorgsmaatregelen te
nemen om alle Geautoriseerde testunits te beschermen tegen verlies of diefstal en om Uw
Geautoriseerde ontwikkelaars te instrueren om hetzelfde te doen.
U gaat ermee akkoord dat door pre-release-software van Apple te installeren of een prereleaseversie van Services te gebruiken op Geautoriseerde testunits, deze units in de
testmodus kunnen worden ‘vergrendeld’ en ze mogelijk niet in hun oorspronkelijke staat
kunnen worden hersteld. Elk gebruik van pre-release-software van Apple of een prereleaseversie van de services is alleen bedoeld voor evaluatie- en ontwikkelingsdoeleinden, en U
mag geen pre-release-software van Apple of pre-releaseversie van de Services gebruiken in een
commerciële werkomgeving of met belangrijke gegevens. U hoort een back-up te maken van alle
gegevens voordat U de pre-release-software van Apple of de pre-releaseversie van de Services
gebruikt. Apple is niet verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheden
die U mogelijk oploopt als gevolg van de inrichting van Uw Implementatie-apparaten of
Geautoriseerde testunits, de ontwikkeling van Uw Gedekte product of de installatie of het gebruik
van deze Apple-software of een of meer pre-releaseversies van Apple-services, inclusief maar
niet beperkt tot enige schade aan apparatuur, of enige schade aan, verlies of corruptie van
software, informatie of gegevens.
2.3
Vertrouwelijk karakter van pre-releaseversies van Apple-software en -services
Van tijd tot tijd tijdens de Looptijd kan Apple U pre-releaseversies van de Apple-software of
-services aanbieden, die beschouwd worden als vertrouwelijke Apple-informatie en onderhevig
zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichtingen van deze Overeenkomst, tenzij hierin anders
vermeld. U mag er niet op vertrouwen dat dergelijke pre-releaseversies van Apple-software en
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-services op dezelfde manier presteren als de definitieve release van een product van
commerciële kwaliteit noch mogen deze pre-releaseversies worden gebruikt met gegevens
waarvan niet voldoende en met regelmaat een back-up wordt gemaakt, en dergelijke versies
kunnen functies, functionaliteit of API's bevatten voor software of services die nog niet
beschikbaar zijn. U erkent dat Apple de beschikbaarheid van dergelijke pre-releaseversies van
Apple-software of -services mogelijk nog niet heeft aangekondigd, dat Apple U niet heeft beloofd
of gegarandeerd dat dergelijke pre-releaseversies van software of services in de toekomst zullen
worden aangekondigd of aan iemand beschikbaar zullen worden gesteld, en dat Apple geen
uitdrukkelijke of impliciete verplichting jegens U heeft om dergelijke software of services, of een
vergelijkbare of compatibele technologie, aan te kondigen of commercieel te introduceren. U
erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat elk onderzoek of elke ontwikkeling die U uitvoert
met betrekking tot pre-releaseversies van de Apple-software of -services geheel op eigen risico
gebeurt. U stemt ermee in geen pre-releaseversies van de Apple-software of -diensten te
verstrekken aan iemand anders dan Uw Geautoriseerde ontwikkelaars.
2.4
Kopieën
U stemt ermee in de copyright-, vrijwarings- en andere vermeldingen van eigendomsrechten van
Apple (zoals deze worden weergegeven in de geleverde Apple-software en -documentatie)
volledig te behouden en reproduceren in alle kopieën van de Apple-software en -documentatie
die U op grond van deze Overeenkomst mag maken.
2.5
Eigendom
Apple behoudt eigendomsrechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Applesoftware, -services en alle updates die Apple mogelijk aan U ter beschikking stelt onder deze
Overeenkomst. U gaat ermee akkoord samen te werken met Apple om de eigendomsrechten van
Apple met betrekking tot de Apple-software en -services in stand te houden en, voor zover U zich
bewust bent van claims met betrekking tot de Apple-software of -services, gaat U ermee akkoord
om redelijke inspanningen te verrichten om dergelijke claims tijdig aan Apple door te geven. De
partijen erkennen dat deze Overeenkomst Apple geen eigendomsbelang geeft in Uw Gedekte
producten.
2.6
Geen ander toegestaan gebruik
Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, gaat U ermee akkoord de software, certificaten of
services van Apple niet geheel of gedeeltelijk te verhuren, leasen, uit te lenen, te uploaden naar
of te hosten op een website of server, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven of
anderen in staat te stellen dit te doen. U mag de Apple-software, Apple-certificaten, of enige
hieronder verleende Services niet gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan
door deze Overeenkomst, inclusief eventuele toepasselijke Bijlagen. U stemt ermee in om de
Apple SDK's niet te installeren, te gebruiken of uit te voeren op computers die niet van het merk
Apple zijn, en om iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS en inrichtingsprofielen niet te installeren,
te gebruiken of uit te voeren op of in verband met andere apparaten dan producten van het merk
Apple, en om anderen niet in staat te stellen dit te doen. U mag de Apple-software, Applecertificaten, of enige hieronder verleende Services, of enig deel daarvan (behalve zoals en alleen
voor zover een voorgaande beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving of voor zover
toegestaan door licentievoorwaarden die het gebruik van open-source-componenten of
voorbeeldcode regelen die wordt meegeleverd met de Apple-software) niet kopiëren (behalve
zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Overeenkomst), decompileren, reverse engineeren,
disassembleren, proberen de broncode af te leiden, wijzigen, decoderen of er afgeleide werken
van maken, en U stemt ermee in dit niet te doen of anderen in staat te stellen dit te doen. U stemt
ermee in Apple-software, Apple-certificaten of hieronder verleende Apple-services niet op enige
ongeoorloofde manier te exploiteren, inclusief maar niet beperkt tot, door het overschrijden of
belasten van netwerkcapaciteit of door het ‘harvesten’ of misbruiken van gegevens die door
dergelijke Apple-software, -certificaten of -services worden verstrekt. Elke poging om dit te doen
is een schending van de rechten van Apple en diens licentiegevers van de Apple-software of
-services. Indien U zich niet houdt aan enige van de bovenstaande beperkingen, kan tegen U
strafvervolging of een vordering tot schadevergoeding worden ingesteld. Alle licenties die niet
uitdrukkelijk worden toegekend door deze Overeenkomst, zijn voorbehouden en Apple kent geen
andere licenties, immuniteiten of rechten toe, expliciet of impliciet, bij implicatie, uitsluiting of
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anderszins. Deze Overeenkomst verleent U geen enkel recht om handelsmerken, logo's of
servicemerken van Apple te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de woordmerken iPhone of
iPod. Als U verwijst naar enige Apple-producten of -technologie, of handelsmerken van Apple
gebruikt, stemt U ermee in te voldoen aan de op https://www.apple.com/legal/intellectualproperty/guidelinesfor3rdparties.html gepubliceerde richtlijnen, die van tijd tot tijd kunnen worden
gewijzigd door Apple.
2.7
Updates; Geen ondersteuning of onderhoud
Apple kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Apple-software of -services
(of enig deel daarvan) die onder deze Overeenkomst is/zijn verstrekt, uitbreiden, verbeteren of
anderszins wijzigen, maar Apple is niet verplicht U van Updates te voorzien voor de Applesoftware of -services. Als er Updates beschikbaar worden gesteld door Apple, zijn de
voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing op dergelijke Updates, tenzij de Update
vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van
toepassing zijn. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk Uw Gedekte producten moet
wijzigen of bijwerken. Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat dergelijke wijzigingen van
invloed kunnen zijn op Uw vermogen om de Apple-software en -services te gebruiken of om
toegang te krijgen tot of interactie te hebben met de Apple-software en -services. Apple is niet
verplicht om enig onderhoud, technische of andere ondersteuning te bieden voor de Applesoftware of -services. U erkent dat Apple niet uitdrukkelijk of stilzwijgend verplicht is om in de
toekomst Updates voor de Apple-software of -services aan te kondigen of beschikbaar te stellen.
Als een Update beschikbaar komt, kan deze API's, kenmerken, services of functionaliteit hebben
die verschillen van die in de Apple-software die hieronder in licentie wordt gegeven of de services
die hieronder worden geboden.
2.8
Gebruik van Apple-services
Apple kan toegang verlenen tot Apple-services die Uw Gedekte producten kunnen aanroepen via
API's in de Apple-software en/of die Apple aan U beschikbaar stelt via andere mechanismen,
bijvoorbeeld door het gebruik van sleutels die Apple mogelijk voor U toegankelijk maakt in het
kader van het Programma. U stemt ermee in om alleen toegang te krijgen tot dergelijke Appleservices via de mechanismen die door Apple zijn verstrekt voor dergelijke toegang en alleen voor
gebruik op producten van het merk Apple. Behalve zoals toegestaan in Artikel 2.9 (Externe
serviceproviders) of zoals anders hierin uiteengezet, stemt U ermee in om de toegang tot
mechanismen die door Apple aan U zijn verstrekt voor het gebruik van de Services niet te delen
met enige derde partij. Verder gaat U ermee akkoord geen vervangende of vergelijkbare service
te maken of proberen te maken door het gebruik van of toegang tot Apple-services.
U stemt ermee in dergelijke Services alleen te openen en te gebruiken voor zover nodig voor het
leveren van services en functionaliteit voor Uw Gedekte producten die in aanmerking komen voor
het gebruik van dergelijke Services en alleen zoals schriftelijk is toegestaan door Apple, met
inbegrip van in de Documentatie. U mag de Apple-services niet gebruiken op een manier die in
strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst of die inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van een derde partij of Apple, of die in strijd is met toepasselijke wet- of
regelgeving. U stemt ermee in dat de Apple-services eigendomsrechtelijk beschermde inhoud,
informatie en materiaal bevatten dat eigendom is van Apple en diens licentiegevers, en wordt
beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten. U mag
dergelijke eigen inhoud, informatie of materialen op geen enkele manier gebruiken, behalve voor
het toegestane gebruik van de Apple-services onder deze Overeenkomst, of zoals anderszins
schriftelijk overeengekomen met Apple.
U begrijpt dat er opslagcapaciteits-, transmissie- en/of transactielimieten kunnen gelden voor de
Apple-services, zowel voor U als ontwikkelaar als voor Uw eindgebruikers. Als U of Uw eindgebruiker
dergelijke limieten bereikt, dan is het mogelijk dat U of Uw eindgebruiker de Apple-services niet kunt/
kan gebruiken of mogelijk geen toegang hebt/heeft tot of geen gegevens kunt/kan ophalen van
dergelijke Services via Uw Gedekte producten of via de toepasselijke eindgebruikersaccounts. U
stemt ermee in geen kosten in rekening te brengen aan eindgebruikers, uitsluitend voor toegang tot of
gebruik van de Apple-services via Uw Gedekte producten of voor enige inhoud, gegevens of
informatie die daarin worden verstrekt, en U stemt ermee in om op geen enkele manier toegang tot de
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Apple-services te verkopen. U stemt ermee in om niet op frauduleuze wijze eindgebruikersaccounts
aan te maken of eindgebruikers ertoe aan te sporen hun toepasselijke voorwaarden voor
eindgebruikers of serviceovereenkomst met Apple te schenden of om het gebruiksbeleid van Apple
voor dergelijke eindgebruikersdiensten te schenden. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk
uiteengezet, stemt U ermee in de mogelijkheid van een eindgebruiker om toegang te krijgen tot of
gebruik te maken van dergelijke Services niet te belemmeren.
Apple behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Apple-services of enig deel daarvan op
elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, af te schaffen, te
weigeren, te beperken of uit te schakelen (inclusief maar niet beperkt tot door het intrekken van
rechten of door het wijzigen van API's in de Apple-software die toegang tot de Services mogelijk
maken of door U geen rechten te verlenen). Apple is in geen geval aansprakelijk voor het
verwijderen van of het onbruikbaar maken van de toegang tot het voorgaande. Apple kan ook op
elk moment zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens U en naar eigen goeddunken
limieten en beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot Apple-services, de Appleservices voor onbepaalde tijd verwijderen, Uw toegang tot de Apple-services intrekken of de
Apple-services (of een deel daarvan) annuleren.
Apple geeft geen garantie voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid,
betrouwbaarheid of tijdigheid van alle gegevens of informatie die worden weergegeven door
enige Apple-services. Voor zover U ervoor kiest om de Apple-services te gebruiken met Uw
Gedekte producten, bent U verantwoordelijk voor Uw vertrouwen in dergelijke gegevens of
informatie. U bent verantwoordelijk voor Uw gebruik van de Apple-software en Apple-services, en
als U dergelijke Services gebruikt, is het Uw verantwoordelijkheid om een passende alternatieve
back-up te maken van al Uw inhoud, informatie en gegevens, inclusief maar niet beperkt tot alle
inhoud die U mogelijk aan Apple verstrekt voor hosting als onderdeel van Uw gebruik van de
Services. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat U na afloop of beëindiging van deze
Overeenkomst mogelijk geen toegang meer krijgt tot bepaalde Apple-services en dat Apple zich
het recht voorbehoudt om de toegang tot inhoud, gegevens of informatie die U of Uw Gedekte
product heeft opgeslagen door Uw gebruik van de Services die onder deze Overeenkomst vallen,
op te schorten. U dient de Documentatie en beleidsmededelingen van Apple te lezen voordat U
de Apple-services gebruikt.
Apple-services zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple verklaart niet
dat dergelijke Services geschikt, accuraat of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde
locatie of in een bepaald product. Voor zover U ervoor kiest om de Apple-services te gebruiken
met Uw Apps, doet U dit op eigen initiatief en bent U verantwoordelijk voor de naleving van alle
toepasselijke wetten. Apple behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor
Uw gebruik van de Apple-services. Apple stelt U per e-mail op de hoogte van eventuele
servicekosten of wijzigingen in de kosten van Apple en informatie over dergelijke vergoedingen
wordt op de webportal van het Programma of de CloudKit-console geplaatst. De beschikbaarheid
en prijzen van Apple-services kunnen worden gewijzigd. Verder is het mogelijk dat Apple-services
niet beschikbaar worden gesteld voor alle Gedekte producten of aan alle ontwikkelaars. Apple
behoudt zich het recht voor om de Apple-services op elk moment naar eigen goeddunken niet
beschikbaar te stellen (of niet langer beschikbaar te stellen) aan enkele of alle ontwikkelaars.
2.9
Externe serviceproviders
Tenzij anderszins verboden door Apple in de Documentatie of deze Overeenkomst, is het U
toegestaan een derde partij (‘Serviceprovider’) in dienst te nemen of te gebruiken om U te
helpen bij het gebruik van de Apple-software en -services die worden verstrekt op grond van deze
Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, het inschakelen van een dergelijke
Serviceprovider om de servers van Uw Applicaties voor intern gebruik namens U te onderhouden
en te beheren, op voorwaarde dat het gebruik van de Apple-software en -services of enig
materiaal dat daarmee verband houdt, door deze Serviceproviders uitsluitend plaatsvindt namens
U en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt ermee in een bindende
schriftelijke overeenkomst te sluiten met Uw Serviceprovider met voorwaarden die ten minste
even beperkend en beschermend voor Apple zijn als de hierin uiteengezette voorwaarden. Alle
acties die door een dergelijke Serviceprovider worden ondernomen in verband met Uw
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Applicaties voor intern gebruik of het gebruik van de Apple-software of Apple-services en/of die
voortvloeien uit deze overeenkomst, worden geacht te zijn ondernomen door U en U bent (naast
de Serviceprovider) jegens Apple verantwoordelijk voor al dergelijke acties (of inactiviteit). Indien
een actie of inactiviteit van de Serviceprovider een schending van deze overeenkomst vormt of
anderszins schade veroorzaakt, behoudt Apple zich het recht voor om van U te eisen het gebruik
van de desbetreffende Serviceprovider te staken.

3.

Uw verplichtingen

3.1
Algemeen
U verklaart aan Apple en gaat akkoord met het volgende:
(a) U hebt de wettelijke meerderjarigheid in het rechtsgebied waarin U woont (in veel landen ten
minste 18 jaar) en U hebt het recht en de autoriteit om deze Overeenkomst aan te gaan namens
Uw bedrijf, organisatie, onderwijsinstelling of agentschap, instantie of afdeling van de federale
overheid en om een dergelijke entiteit of organisatie wettelijk te binden aan de voorwaarden en
verplichtingen van deze Overeenkomst;
(b) Alle informatie die door U aan Apple of Uw eindgebruikers wordt verstrekt in verband met
deze Overeenkomst of Uw Gedekte producten, zal actueel, waar, nauwkeurig, ondersteunbaar en
volledig zijn en, met betrekking tot de informatie die U aan Apple verstrekt, zult U Apple
onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke informatie. Het is Uw
verantwoordelijkheid om Apple op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen, zodat Apple
contact met U kan opnemen over Uw Programma-account;
(c) U zult voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en Uw verplichtingen onder deze
Overeenkomst nakomen;
(d) U stemt ermee in om toezicht te houden op en verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van de
Apple-software, -services en Implementatie-apparaten door Uw Geautoriseerde ontwikkelaars,
Werknemers, Toegestane gebruikers en Demo-ontvangers, inclusief maar niet beperkt tot het
verkrijgen van alle vereiste toestemmingen voor het gebruik van de Apple-software en -services
door Uw Werknemers, en U stemt ermee in om het gebruik van Uw Applicaties voor intern
gebruik door Uw Geautoriseerde ontwikkelaars, Werknemers, Toegestane gebruikers en Demoontvangers te controleren en er volledig verantwoordelijk voor te zijn;
(e) U bent als enige verantwoordelijk voor alle opgelopen kosten, uitgaven, verliezen en
aansprakelijkheden en activiteiten die door U, Uw Toegestane entiteit, Uw Geautoriseerde
ontwikkelaars, Werknemers, Toegestane gebruikers en Demo-ontvangers worden ondernomen in
verband met de Apple-software, -services, Inplementatie-apparaten, Uw Gedekte producten en
Uw hiermee verband houdende ontwikkelings- en implementatie-inspanningen overeenkomstig
deze Overeenkomst; en
(f) U zult niet handelen op een manier die in strijd is met of in de weg staat van een bestaande
toezegging of verplichting die U mogelijk hebt en geen enkele eerder door U aangegane
Overeenkomst kan in de weg staan van de uitvoering van Uw verplichtingen onder deze
Overeenkomst.
3.2
Gebruik van de Apple-software en Apple-services
Als voorwaarde voor het gebruik van de Apple-software en Apple-services, gaat U ermee akkoord
dat:
(a) U de Apple-software en -services alleen zult gebruiken voor de doeleinden en op de manier
die uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Overeenkomst en in overeenstemming met alle
toepasselijke wet- en regelgeving;
(b) U de Apple-software of enige andere -services niet zult gebruiken voor enige onwettige of
illegale activiteit, noch voor de ontwikkeling van enig Gedekt product, waardoor een misdrijf of
andere onrechtmatige, onwettige of illegale handeling zou worden gepleegd of het plegen hiervan
zou worden gefaciliteerd;
(c) Uw Applicatie voor intern gebruik, Bibliotheek en/of Pas zullen worden ontwikkeld in
overeenstemming met de Documentatie en de Programmavereisten, waarvan de huidige set
wordt uiteengezet in Artikel 3.3 hieronder;
(d) Uw Gedekte producten, naar Uw beste weten en overtuiging, geen auteursrechten,
handelsmerken, rechten op privacy en publiciteit, handelsgeheimen, patenten of andere
eigendomsrechten of wettelijke rechten van Apple of derden (bijv. rechten voor muziekstukken of
-uitvoeringen, videorechten, fotografie- of afbeeldingsrechten, logorechten, gegevensrechten van
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derden, enz. voor inhoud en materialen die mogelijk zijn opgenomen in Uw Applicatie voor intern
gebruik of Pas) zullen schenden, misbruiken of overtreden;
(e) U door gebruik van de Apple-software, Apple-certificaten, -services of op andere wijze, geen
Gedekt product of andere code of programma zult maken die/dat de beveiliging, digitale
ondertekening, het beheer van digitale rechten, verificatie- of authenticatiemechanismen die in of
door iOS, watchOS, iPadOS, tvOS, de Apple-software of enige -Services, of andere Applesoftware of -technologie is/zijn geïmplementeerd, uitschakelt, hackt of anderszins verstoort, en
anderen hiertoe ook niet de mogelijkheid zult bieden (behalve voor zover Apple dit uitdrukkelijk
schriftelijk heeft toegestaan);
(f) U, direct of indirect, geen enkele handeling zult plegen die bedoeld is om de Apple-software of
-services, de bedoeling van deze Overeenkomst of de zakelijke praktijken van Apple te verstoren,
inclusief, maar niet beperkt tot, het ondernemen van acties die de prestatie of het beoogde
gebruik van de Apple-software of het Programma kunnen belemmeren. Verder zult U zich niet
inlaten met of anderen aanmoedigen om deel te nemen aan onwettige, oneerlijke, misleidende,
frauduleuze, ongepaste of oneerlijke handelingen of zakelijke praktijken met betrekking tot Uw
Gedekte producten (zoals misleidende zakelijke praktijken, oneerlijke concurrentie); en
(g) Behalve voor test- en ontwikkelingsdoeleinden zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan,
Applicaties voor intern gebruik of Passen die zijn ontwikkeld met gebruikmaking van de Applesoftware, alleen mogen worden ingezet voor en gebruikt door Uw Werknemers of Toegestane
gebruikers voor interne doeleinden of voor beperkt gebruik door Demo-ontvangers op
Implementatie-apparaten op het fysieke terrein van U (of van Uw Toegestane entiteit) of op
andere locaties, maar in beide gevallen alleen wanneer het gebruik onder Uw directe toezicht en
fysiek beheer (of dat van Uw Toegestane entiteit) plaatsvindt, zoals uiteengezet in Artikel 2.1(f).
Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, zullen Applicaties voor intern gebruik of Passen op
geen enkele wijze worden gebruikt, verspreid of beschikbaar worden gesteld aan andere
bedrijven, klanten, consumenten, aannemers (behalve aan aannemers die de Applicatie voor
intern gebruik of Pas op aangepaste basis voor U ontwikkelen en daarom deze Applicatie voor
intern gebruik of Pas moeten kunnen gebruiken of er toegang tot moeten kunnen hebben),
distributeurs, verkopers, wederverkopers, eindgebruikers of leden van het grote publiek. Verder
mag U geen Applicaties voor intern gebruik hosten op locaties die toegankelijk zijn voor iemand
anders dan Uw Geautoriseerde ontwikkelaars, Werknemers en Toegestane gebruikers
(bijvoorbeeld niet op een openbare website, opslagplaats, bestandshostingservice, enz.) en moet
U alle redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat Applicaties voor intern gebruik worden
gedownload en geopend door iemand anders dan de voornoemde partijen.
3.3
Programmavereisten voor Applicaties voor intern gebruik, Bibliotheken en Passen
Elke Applicatie voor intern gebruik voor een iOS-product, Apple Watch of Apple TV die wordt
gedistribueerd zoals hierin toegestaan, moet worden ontwikkeld in overeenstemming met de
Documentatie en de Programmavereisten, waarvan de huidige set hieronder wordt uiteengezet in
deze Artikel 3.3. Bibliotheken en Passen zijn onderworpen aan dezelfde criteria:
API's en functionaliteit:
3.3.1 Applicaties voor intern gebruik mogen alleen Gedocumenteerde API's gebruiken op de
door Apple voorgeschreven manier en mogen geen privé-API's gebruiken of aanroepen.
3.3.2 Behalve zoals uiteengezet in de volgende paragraaf, mag een Applicatie voor intern
gebruik geen uitvoerbare code downloaden of installeren. Geïnterpreteerde code mag worden
gedownload naar een Applicatie voor intern gebruik, maar alleen zolang deze code: (a) het
primaire doel van de Applicatie voor intern gebruik niet wijzigt door functies of functionaliteit te
bieden die niet consistent zijn/is met het beoogde doel van de Applicatie voor intern gebruik, (b)
geen winkel of internetwinkel opzetten voor andere code of Applicaties, en (c) de ondertekening,
sandbox of andere beveiligingsfuncties van het besturingssysteem niet omzeilt.
Een Applicatie voor intern gebruik die een programmeeromgeving is die bedoeld is voor gebruik
bij het leren programmeren, mag uitvoerbare code downloaden en uitvoeren zolang aan de
volgende vereisten wordt voldaan: (i) niet meer dan 80 procent van het weergavegebied of
scherm van een dergelijke Applicatie voor intern gebruik mag worden overgenomen met
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uitvoerbare code, tenzij anders is toegestaan in de Documentatie, (ii) een dergelijke Applicatie
voor intern gebruik moet binnen de Applicatie een redelijk opvallende indicator bieden aan de
gebruiker dat de gebruiker zich in een programmeeromgeving bevindt, (iii) een dergelijke
Applicatie voor intern gebruik mag geen winkel of internetwinkel opzetten voor andere code of
applicaties, en (iv) de broncode die door een dergelijke Applicatie voor intern gebruik wordt
geleverd, moet volledig zichtbaar voor en bewerkbaar door de gebruiker zijn (er mogen
bijvoorbeeld geen vooraf gecompileerde bibliotheken of frameworks zijn opgenomen in de
gedownloade code).
3.3.3 Een Applicatie voor intern gebruik die zal worden gebruikt door de Demo-ontvanger mag
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Apple niet toestaan dat enige
handel, kredieten of aankopen van welke aard dan ook worden verricht via het gebruik van de
desbetreffende Applicatie. Verder mag U Uw Toegestane entiteit of enige Demo-ontvangers,
Werknemers of Toegestane gebruikers op geen enkele manier kosten in rekening brengen voor
het gebruik van een dergelijke Applicatie. Een Applicatie voor intern gebruik die zal worden
gebruikt door Werknemers en Toegestane gebruikers mag handel, kredieten of aankopen
toestaan, maar uitsluitend voor de aankoop van goederen of services die worden gebruikt door of
geconsumeerd binnen Uw organisatie (een cafetaria-app kan bijvoorbeeld transacties toestaan).
3.3.4 Een Applicatie voor intern gebruik mag alleen gegevens lezen van of schrijven naar het
daarvoor bestemde opslaggebied van de Applicatie voor intern gebruik op het apparaat, tenzij
anders aangegeven door Apple.
3.3.5 Een Applicatie voor intern gebruik voor een iOS-product moet ten minste dezelfde
kenmerken en functionaliteit hebben wanneer deze door een gebruiker in compatibiliteitsmodus
op een iPad wordt uitgevoerd (bijv. een iPhone-app die wordt uitgevoerd in een overeenkomend
venster van iPhone-formaat op een iPad moet hoofdzakelijk op dezelfde manier werken als
wanneer deze wordt uitgevoerd op de iPhone; op voorwaarde dat deze verplichting niet van
toepassing is op enig kenmerk of enige functie dat/die niet wordt ondersteund door een bepaald
hardwareapparaat, zoals een video-opnamefunctie op een apparaat zonder camera). Verder
stemt U ermee in de werking van Uw Applicatie voor intern gebruik in de compatibiliteitsmodus
niet te verstoren of te proberen te verstoren.
3.3.6 U mag de multitasking-services alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden, zoals
beschreven in de Documentatie.
Gebruikersinterface, gegevensverzameling, lokale wetten en privacy:
3.3.7 Applicaties voor intern gebruik moeten voldoen aan de Human Interface Guidelines (HIG,
Richtlijnen voor menselijke interface) en andere door Apple geleverde Documentatie. U stemt ermee
in de HIG te volgen om een geschikte gebruikersinterface en functionaliteit voor Uw Applicatie voor
intern gebruik te ontwikkelen die compatibel is met het ontwerp van producten van het merk Apple
(een horloge-app moet bijvoorbeeld een gebruikersinterface hebben die is ontworpen voor snelle
interacties in overeenstemming met de HIG-ontwerpthema's voor watchOS).
3.3.8 Als Uw Applicatie voor intern gebruik video-, microfoon-, scherm- of cameraopnamen
maakt of vastlegt, ongeacht of deze worden opgeslagen op het apparaat of worden verzonden
naar een server (bijv. een afbeelding, foto, stem- of spraakregistratie, of andere opname)
(gezamenlijk “Opnames”), moet een redelijk opvallende audio-, visuele of andere indicator aan
de gebruiker worden getoond als onderdeel van de Applicatie voor intern gebruik om aan te
geven dat er een opname plaatsvindt.
- Bovendien moet elke vorm van gegevens-, inhouds- of informatieverzameling, -verwerking,
-onderhoud, -upload, -synchronisatie, -opslag, -verzending, -delen, -vrijgave of -gebruik die/dat
wordt uitgevoerd door, via of in verband met Uw Applicatie voor intern gebruik, voldoen aan alle
toepasselijke privacywetten en regelgevingen en alle gerelateerde Programmavereisten, inclusief
maar niet beperkt tot kennisgevings- of toestemmingsvereisten.
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3.3.9 U en Uw Applicaties voor intern gebruik (en elke derde waarmee U een contract hebt
gesloten voor het aanbieden van advertenties) mogen geen gebruikers- of apparaatgegevens
verzamelen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker, ongeacht of dergelijke
gegevens rechtstreeks van de gebruiker worden verkregen of via het gebruik van de Applesoftware, Apple-services of Apple-SDK's, en dan alleen om een service of functie te bieden die
direct relevant is voor het gebruik van de Applicatie voor intern gebruik, of om advertenties weer
te geven in overeenstemming met Artikel 3.3.12. U mag de reikwijdte van het gebruik van eerder
verzamelde gebruikers- of apparaatgegevens niet uitbreiden of anderszins wijzigen zonder
voorafgaande toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor deze uitgebreide of anderszins
gewijzigde gegevensverzameling. U mag geen analysesoftware gebruiken in Uw Applicatie voor
intern gebruik om apparaatgegevens te verzamelen en naar een derde partij te verzenden.
Verder zullen U, noch Uw Applicatie voor intern gebruik enige permanente, apparaatgebaseerde
ID, of enige hiervan afgeleide gegevens gebruiken om een apparaat uniek te identificeren.
3.3.10 U moet gebruikers duidelijke en volledige informatie verstrekken over Uw verzameling,
gebruik en openbaarmaking van gebruikers- of apparaatgegevens, bijv. een beschrijving van Uw
gebruik van gebruikers- en apparaatgegevens in de Applicatie voor intern gebruik. Bovendien
moet U passende maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd
gebruik, openbaarmaking of toegang door derden. Als een gebruiker geen toestemming meer
geeft of de toestemming voor Uw verzameling, gebruik of openbaarmaking van zijn of haar
gebruikers- of apparaatgegevens expliciet intrekt, moet U (en alle derden met wie U een contract
hebt gesloten om advertenties weer te geven) onmiddellijk al dergelijk gebruik staken. U moet
een privacybeleid bieden in Uw Applicatie voor intern gebruik, of dit op een andere manier aan
Uw eindgebruikers bieden, waarin U Uw verzameling, gebruik, openbaarmaking, delen, bewaren
en verwijderen van gebruikers- of apparaatgegevens uitlegt. U stemt ermee in om Uw gebruikers,
in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, op de hoogte te stellen in het geval van een
datalek waarbij gebruikersgegevens die zijn verzameld via Uw Applicatie voor intern gebruik zijn
gecompromitteerd (U stuurt bijvoorbeeld een e-mail om Uw gebruikers op de hoogte te stellen als
er een onbedoeld(e) openbaarmaking of misbruik van hun gebruikersgegevens heeft
plaatsgevonden).
3.3.11 Applicaties voor intern gebruik moeten voldoen aan alle toepasselijke strafrechtelijke,
civiele en wettelijke wet- en regelgeving, inclusief die in alle rechtsgebieden waarin Uw Applicatie
voor intern gebruik kan worden aangeboden of beschikbaar kan worden gesteld. Daarnaast:
- Moeten U en de Applicatie voor intern gebruik voldoen aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van privacy en gegevensverzameling met betrekking tot elk(e)
verzameling, gebruik of openbaarmaking van gebruikers- of apparaatgegevens (bijv. het IP-adres
van een gebruiker, de naam van het apparaat van de gebruiker en enige geïnstalleerde apps die
aan een gebruiker zijn gekoppeld);
- Applicaties voor intern gebruik mogen niet worden ontworpen of op de markt worden gebracht
met het doel anderen lastig te vallen, te misbruiken, ongewenste e-mail te sturen, te
achtervolgen, te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen (zoals de rechten van
privacy en publiciteit) te schenden;
- Noch U, noch Uw Applicaties voor intern gebruik mogen enige functies uitvoeren of koppelen
aan enige inhoud, services, informatie of gegevens of enige robot, spider, site-doorzoek- of
andere ophaaltoepassing of -apparaat gebruiken om software, gegevens of services die door
Apple of haar licentiegevers worden geleverd, te scrapen, te minen, op te halen, te cachen, te
analyseren of te indexeren, of enige dergelijke gegevens te verkrijgen (of proberen te verkrijgen),
met uitzondering van de gegevens die Apple uitdrukkelijk aan U verstrekt of ter beschikking stelt
in verband met dergelijke services. U stemt ermee in dat U dergelijke gegevens niet voor
ongeoorloofde doeleinden zult verzamelen, verspreiden of gebruiken; en
- Als Uw Applicatie voor intern gebruik is bestemd voor onderzoek bij mensen of gebruik maakt
van de HealthKit-API's voor klinische gezondheidsgerelateerde toepassingen waarbij persoonlijke
gegevens betrokken kunnen zijn (bijv. de opslag van gezondheidsdossiers), stemt U ermee in
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deelnemers op de hoogte te brengen van het beoogde gebruik en de openbaarmaking van hun
persoonlijk identificeerbare gegevens als onderdeel van dergelijk onderzoek of klinisch
gezondheidsgebruik en om toestemming te verkrijgen van de desbetreffende deelnemers (of hun
verzorgers) die Uw Applicatie voor intern gebruik zullen gebruiken voor dergelijk onderzoek of
klinische gezondheidsdoeleinden. Verder verbiedt U derden aan wie U geanonimiseerde of
gecodeerde gegevens verstrekt, om deelnemers opnieuw te identificeren (of te proberen deze
opnieuw te identificeren) door gebruik te maken van deze gegevens zonder toestemming van de
deelnemer, en U stemt ermee in te eisen dat dergelijke derden de hiervoor vermelde beperking
doorgeven aan alle andere partijen die dergelijke geanonimiseerde of gecodeerde gegevens
ontvangen.
Advertentie-ID en -voorkeur; advertentienetwerk-API's:
3.3.12 U en Uw Applicaties voor intern gebruik (en elke derde waarmee U een contract hebt
afgesloten om advertenties weer te geven) mogen de Advertentie-ID, en alle informatie die wordt
verkregen door het gebruik van de advertentie-ID, gebruiken, maar enkel voor het weergeven van
advertenties. Als een gebruiker de Advertentie-ID opnieuw instelt, stemt U ermee in om de
eerdere Advertentie-ID en alle hiervan afgeleide informatie, niet, direct of indirect, te combineren,
correleren, koppelen of anderszins te associëren met de opnieuw ingestelde Advertentie-ID. Voor
Applicaties voor intern gebruik die zijn gecompileerd voor enige iOS-versie of tvOS-versie die
toegang biedt tot de Advertentieondersteunings-API's, stemt U ermee in om de
Advertentievoorkeur van een gebruiker te controleren voordat U advertenties weergeeft met
gebruikmaking van de Advertentie-ID, en stemt U ermee in U te houden aan de instelling van een
gebruiker in de Advertentievoorkeur bij Uw gebruik van de Advertentie-ID. Daarnaast kunt U
verzoeken de advertentienetwerk-API's te gebruiken om conversiegebeurtenissen voor
applicatie-advertenties bij te houden. Als U toestemming krijgt om de advertentienetwerk-API's te
gebruiken, stemt U ermee in dergelijke API's of enige informatie die wordt verkregen door het
gebruik van de advertentienetwerk-API's niet te gebruiken voor enig ander doel dan het verifiëren
van advertentie-validatiegegevens als onderdeel van een conversiegebeurtenis voor een
advertentie. U stemt ermee in om informatie die wordt verstrekt als onderdeel van de
advertentievalidatie door het gebruik van de advertentienetwerk-API's niet, direct of indirect, te
combineren, correleren, koppelen of anderszins te associëren met andere informatie die U
mogelijk over een gebruiker hebt. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken
verzoeken voor het gebruik van de advertentienetwerk-API's te weigeren.
Locatie en Kaarten; toestemming van de gebruiker:
3.3.13 Applicaties voor intern gebruik die locatiegebaseerde API's gebruiken (bijv. Core
Location, MapKit API) of die anderszins locatiegebaseerde services bieden, zijn mogelijk niet
ontworpen of op de markt gebracht voor automatische of autonome controle van voertuiggedrag,
of voor doeleinden van noodhulp of levensreddende toepassingen.
3.3.14 Applicaties voor intern gebruik die locatiegebaseerde services of functionaliteit bieden, of
die anderszins de locatie van een gebruiker verkrijgen of proberen te verkrijgen door het gebruik
van de Apple-software of Apple-services, moeten een individu op de hoogte stellen en
toestemming verkrijgen voordat zijn of haar locatiegegevens worden verzameld, verzonden of
anderszins worden gebruikt door de Applicatie voor intern gebruik en dergelijke gegevens mogen
alleen worden gebruikt volgens de toestemming van de gebruiker en zoals hierin is toegestaan.
Als U bijvoorbeeld de locatieoptie 'Altijd' in Uw Applicatie voor intern gebruik gebruikt voor het
continu verzamelen en gebruiken van de locatiegegevens van een gebruiker, moet U een
duidelijk gedefinieerde rechtvaardiging en gebruikersvoordeel opgeven die/dat op het moment
van toestemming aan de gebruiker wordt gepresenteerd.
3.3.15 Als U ervoor kiest om Uw eigen op locatie gebaseerde service, gegevens en/of informatie
aan te bieden in combinatie met de kaarten van Apple die worden geleverd via de Apple Kaartenservice (bijv. door een door U gemaakte kaart of route bovenop een Apple-kaart weer te geven),
bent U als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Uw service, gegevens en/of informatie
correct is uitgelijnd met alle gebruikte kaarten van Apple. Voor Applicaties voor intern gebruik die
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locatiegebaseerde API's gebruiken voor realtime navigatie (inclusief, maar niet beperkt tot,
routebegeleiding per afslag en andere routering die is gebaseerd op het gebruik van een sensor),
moet U een licentieovereenkomst voor de eindgebruiker hebben die de volgende kennisgeving
bevat: UW GEBRUIK VAN DEZE REALTIME ROUTEBEGELEIDINGSAPPLICATIE VINDT
PLAATS OP EIGEN RISICO. LOCATIEGEGEVENS ZIJN MOGELIJK NIET NAUWKEURIG.
3.3.16 Applicaties voor intern gebruik mogen door Apple geïmplementeerde systeemalarmen,
waarschuwingen, weergavepanelen, toestemmingspanelen en dergelijke, inclusief maar niet
beperkt tot degene die bedoeld zijn om de gebruiker ervan op de hoogte te brengen dat de
locatiegegevens, de adresboekgegevens, de agenda, foto's, audiogegevens en/of herinneringen
worden verzameld, verzonden, onderhouden, verwerkt of gebruikt, of die bedoeld zijn om
toestemming voor voornoemd gebruik te verkrijgen, niet uitschakelen, negeren of anderszins
verstoren. Daarnaast moet, als U de mogelijkheid hebt om een beschrijving toe te voegen aan
dergelijke alarmen, waarschuwingen en weergavepanelen (bijv. informatie in de
doeltekenreeksen voor de camera-API's), een dergelijke beschrijving nauwkeurig zijn en de
reikwijdte van het gebruik niet verkeerd voorstellen. Als toestemming wordt geweigerd of
ingetrokken, mogen Applicaties voor intern gebruik dergelijke gegevens niet verzamelen,
verzenden, onderhouden, verwerken of gebruiken of enige andere acties uitvoeren waarvoor de
toestemming van de gebruiker is geweigerd of ingetrokken.
3.3.17 Als Uw Applicatie voor intern gebruik (of Uw website of webapplicatie, indien van
toepassing) de MapKit-API of MapKit-JS gebruikt of opent vanaf een apparaat met iOS-versie 6
of hoger, opent en gebruikt Uw Applicatie voor intern gebruik (of Uw website of webapplicatie,
indien van toepassing) de Apple Kaarten-service. Elk gebruik van de MapKit-API, MapKit-JS en
Apple Kaarten-service moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze
Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 5 (Aanvullende voorwaarden voor
het gebruik van de Apple Kaarten-service).
Inhoud en materialen:
3.3.18 Alle masteropnames en muziekstukken die zijn opgenomen in Uw Applicatie voor intern
gebruik moeten volledig Uw eigendom zijn of aan U in licentie zijn gegeven op volledig betaalde basis
en op zodanige wijze dat geen betaling van tarieven, royalty's en/of bedragen door Apple aan U of
enige derde partij vereist is. Als Uw Applicatie voor intern gebruik wordt geïmplementeerd buiten de
Verenigde Staten, (a) mogen eventuele masteropnames en muziekstukken die zijn opgenomen in Uw
Applicatie voor intern gebruik nu en in de toekomst niet vallen binnen het repertoire van enige
collectie- of licentie-organisatie voor mechanische rechten of uitvoerings-/communicatierechten en (b)
moeten eventuele masteropnames en muziekstukken die zijn opgenomen in Uw Applicatie voor intern
gebruik, indien gelicentieerd, exclusief aan U zijn gelicentieerd voor Uw Applicatie voor intern gebruik
door elke toepasselijke eigenaar van auteursrecht.
3.3.19 Als Uw Applicatie voor intern gebruik enige andere inhoud bevat of zal bevatten, moet
alle dergelijke inhoud Uw eigendom zijn of moet U toestemming hebben van de eigenaar van de
inhoud om deze te gebruiken in Uw Applicatie voor intern gebruik.
3.3.20 Applicaties voor intern gebruik mogen geen inhoud of materialen van welke aard dan ook
bevatten (tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, enz.) die naar het redelijke oordeel
van Apple verwerpelijk of ongepast kunnen worden bevonden, bijvoorbeeld materialen die als
obsceen, pornografisch of lasterlijk kunnen worden beschouwd.
3.3.21 Applicaties voor intern gebruik mogen geen malware, kwaadwillende of schadelijke code,
programma- of andere interne componenten bevatten (bijv. computervirussen, Trojaanse
paarden, ‘achterdeurtjes’) die de Apple-software, -services, producten van het merk Apple of
andere software, firmware hardware, gegevens, systemen, services of netwerken kunnen
beschadigen, vernietigen of nadelig kunnen beïnvloeden.
3.3.22 Als Uw Applicatie voor intern gebruik enige FOSS omvat, stemt U ermee in om te
voldoen aan alle toepasselijke FOSS-licentievoorwaarden. U stemt er ook mee in om bij de
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ontwikkeling van Uw Applicatie voor intern gebruik geen FOSS te gebruiken op een zodanige
manier dat de niet-FOSS-delen van de Apple-software onderworpen zouden zijn aan eventuele
FOSS-licentievoorwaarden of -verplichtingen.
3.3.23 Uw Applicatie voor intern gebruik mag promotionele sweepstake- of
wedstrijdfunctionaliteit bevatten, op voorwaarde dat U de enige sponsor van de promotie bent en
dat U en Uw Applicatie voor intern gebruik voldoen aan alle toepasselijke wetten en alle
toepasselijke registratievereisten in het land of rayon waar U de desbetreffende Applicatie
beschikbaar stelt en de promotie is geopend. U stemt ermee in dat U als enige verantwoordelijk
bent voor de promotie en alle prijzen, en U stemt er tevens mee in om in bindende officiële regels
voor elke promotie duidelijk te vermelden dat Apple geen sponsor is van of verantwoordelijk is
voor het uitvoeren van de promotie.
3.3.24 Uw Applicatie voor intern gebruik mag een directe koppeling bevatten naar een pagina op
Uw website waar U een eindgebruiker de mogelijkheid biedt om een liefdadigheidsbijdrage te
doen, op voorwaarde dat U voldoet aan alle toepasselijke wetten (waaronder mogelijk het
verstrekken van een ontvangstbewijs) en dat U voldoet aan alle toepasselijke regelgevings- of
registratievereisten in het land of rayon waar U het doen van de liefdadigheidsbijdrage mogelijk
maakt. U gaat er ook mee akkoord duidelijk te vermelden dat Apple niet de organisator van de
inzamelingsactie is.
MFi-accessoires:
3.3.25 Uw Applicatie voor intern gebruik mag alleen communiceren met, contact hebben met of
anderszins samenwerken met een MFi-accessoire (zoals hierboven gedefinieerd) of dit besturen
via draadloze transporten of via Lightning- of 30-pins stekkers van Apple als (i) een dergelijk MFiaccessoire is gelicentieerd onder het MFi-programma op het moment dat U Uw Applicatie voor
intern gebruik aanvankelijk indient, (ii) de MFi-licentiehouder Uw Applicatie voor intern gebruik
heeft toegevoegd aan een lijst van goedgekeurde entiteiten voor interoperabiliteit met hun MFiaccessoire, en (iii) de MFi-licentiehouder goedkeuring heeft gekregen van het MFi-programma
voor deze toevoeging.
Naleving van de regelgeving:
3.3.26 U moet voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten, inclusief volledige naleving
van alle toepasselijke wetten, voorschriften en beleidsregels met betrekking tot de fabricage en
het gebruik van Uw Applicatie voor intern gebruik in de Verenigde Staten op grond van deze
Overeenkomst, en in het bijzonder van de vereisten van de Amerikaanse Food and Drug
Administration (‘FDA’) evenals andere Amerikaanse regelgevende instanties zoals de FAA, HHS,
FTC en FCC, en de wetten, voorschriften en beleidsregels van andere toepasselijke
regelgevende instanties in alle landen of rayons waar Uw Applicatie voor intern gebruik
beschikbaar wordt gesteld, bijv. MHRA, CFDA. U gaat er echter mee akkoord dat U geen
wettelijke machtigingen zult nastreven of vaststellingen zult doen die ertoe kunnen leiden dat
Apple-producten als gereguleerd worden beschouwd of die verplichtingen of beperkingen voor
Apple kunnen opleggen. U vertegenwoordigt en garandeert dat U volledig zult voldoen aan alle
toepasselijke wetten, voorschriften en beleidsregels, inclusief maar niet beperkt tot alle wetten,
voorschriften en beleidsregels van de FDA, met betrekking tot het gebruik van Uw Applicatie voor
intern gebruik in de Verenigde Staten, evenals in andere landen of rayons waar U van plan bent
Uw Applicatie voor intern gebruik beschikbaar te stellen in overeenstemming met de voorwaarden
van deze Overeenkomst. U verklaart en garandeert ook dat U Uw Applicatie voor intern gebruik
alleen zult gebruiken voor het/de goedgekeurde of beoogde gebruik/indicatie voor gebruik, en
alleen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Op verzoek van
Apple stemt U ermee in om dergelijke goedkeuringsdocumentatie onmiddellijk te verstrekken. Op
verzoek van de FDA of een andere overheidsinstantie die Uw Applicatie voor intern gebruik als
onderdeel van het regelgevende beoordelingsproces moet beoordelen of testen, kunt U Uw
Applicatie voor intern gebruik voor beoordelingsdoeleinden verstrekken aan een dergelijke
entiteit. Verder stemt U ermee in om Apple onmiddellijk op de hoogte te stellen in

Enterprise-overeenkomst

Pagina 20

overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in Artikel 14.5 van eventuele klachten
of dreigingen van klachten over Uw Applicatie voor intern gebruik met betrekking tot dergelijke
wettelijke vereisten.
Mobiele telefoonnetwerk:
3.3.27 Als een Applicatie voor intern gebruik toegang vereist of zal hebben tot het mobiele netwerk,
gelden bovendien de volgende bepalingen voor de desbetreffende Applicatie voor intern gebruik:
- Moet voldoen aan de best practices van Apple en andere richtlijnen over hoe Applicaties voor
intern gebruik toegang moeten kunnen hebben en gebruik moeten kunnen maken van het
mobiele netwerk; en
- Mag naar het redelijke oordeel van Apple niet de netwerkcapaciteit of bandbreedte buitensporig
gebruiken of onnodig belasten.
3.3.28 Omdat sommige mobiele netwerkaanbieders het gebruik van VoIP-functionaliteit (Voice
over Internet Protocol) via hun netwerk kunnen verbieden of beperken, zoals het gebruik van
VoIP-telefonie via een mobiel netwerk, en mogelijk ook extra kosten of andere kosten in rekening
kunnen brengen in verband met VoIP, stemt U ermee in om Uw werknemers en/of Toegestane
gebruikers, vóór gebruik, ervan op de hoogte te brengen dat ze de voorwaarden van de
overeenkomst met hun operator moeten controleren. Als Uw Applicatie voor intern gebruik
dergelijke partijen toestaat sms-berichten te verzenden, of mobiele telefoongesprekken te voeren,
dan moet U deze gebruikers, voorafgaand aan het gebruik van dergelijke functionaliteit, ervan op
de hoogte brengen dat de standaardtarieven voor sms-berichten of andere kosten van de
provider van toepassing zijn op dergelijk gebruik.
Apple Push-berichtenservice of Lokale berichten:
3.3.29 Elk gebruik van push-berichten via de Apple Push-berichtenservice of Lokale
kennisgevingen moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst
(inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 1 (Aanvullende voorwaarden voor Apple Pushberichtenservice en Lokale berichten).
Beheer van mobiele apparaten en configuratieprofielen:
3.3.30 Alle gebruik van MDM en configuratieprofielen moet in overeenstemming zijn met de
voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 2
(Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van MDM en configuratieprofielen). Het gebruik van
MDM en configuratieprofielen onder deze Overeenkomst is alleen bedoeld voor commerciële
ondernemingen (zoals zakelijke organisaties, onderwijsinstellingen of overheidsinstanties) en niet
voor gebruik door consumenten of persoonlijk gebruik (tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk
toegestaan door Apple). U moet op een app-scherm of ander kennisgevingsmechanisme duidelijk
aangeven welke gebruikersgegevens zullen worden verzameld en hoe deze zullen worden
gebruikt voordat een gebruiker actie onderneemt om een Configuratieprofiel te gebruiken. U mag
gebruikersgegevens die zijn verkregen via een Configuratieprofiel niet delen of verkopen aan
advertentieplatforms, datamakelaars of informatiewederverkopers. Bovendien mag U het
toestemmingspaneel voor een Configuratieprofiel of andere mechanismen van een
Configuratieprofiel niet negeren.
iCloud:
3.3.31 Elk gebruik van de iCloud Storage-API's en CloudKit-API's, evenals Uw gebruik van de
iCloud-service onder deze Overeenkomst, moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden
van deze Overeenkomst (inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 3 (Aanvullende
voorwaarden voor het gebruik van iCloud).
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Wallet:
3.3.32 Uw ontwikkeling van Passen en het gebruik van het Pastype-ID en de Wallet onder deze
Overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst
(inclusief de Programmavereisten) en Bijlage 4 (Aanvullende voorwaarden voor Passen).
Aanvullende services of pre-release-software voor eindgebruikers:
3.3.33 Van tijd tot tijd kan Apple U toegang verlenen tot aanvullende Services of pre-releasesoftware van Apple die U kunt gebruiken in verband met Uw Applicaties voor intern gebruik, of als
eindgebruiker voor evaluatiedoeleinden. Sommige hiervan zijn mogelijk onderworpen aan
afzonderlijke voorwaarden en bepalingen naast deze Overeenkomst, in welk geval Uw gebruik
ook onderhevig is aan die voorwaarden en bepalingen. Dergelijke Services of Software zijn
mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar, en Apple beweert niet dat ze geschikt of
beschikbaar zullen zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover U ervoor kiest om
toegang te krijgen tot dergelijke Services of Software, doet U dit op eigen initiatief en bent U
verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot de
toepasselijke lokale wetten. Voor zover dergelijke Software de FaceTime- of berichtenfunctie van
Apple bevat, erkent U en gaat U ermee akkoord dat wanneer U dergelijke functies gebruikt, de
telefoonnummers en apparaat-ID's die zijn gekoppeld aan Uw Geautoriseerde testunits, evenals
e-mailadressen en/of Apple ID-gegevens die U verstrekt, door Apple kunnen worden gebruikt en
onderhouden om dergelijke software en functies te leveren en te verbeteren. Bepaalde services
die voor U toegankelijk zijn gemaakt via de Apple-software, kunnen worden geleverd door
derden. U erkent dat Apple geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid heeft jegens U
of enige andere persoon (inclusief eindgebruikers) voor services van derden of voor Appleservices. Apple en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment
de toegang tot Services te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. Apple is in
geen geval aansprakelijk voor het verwijderen van of onbruikbaar maken van de toegang tot
dergelijke Services. Verder stemt U ermee in om bij een commerciële release van dergelijke
software of services, of eerder op verzoek van Apple, te stoppen met al het gebruik van de prerelease Apple-software of -services die aan U als eindgebruiker zijn geleverd voor
evaluatiedoeleinden onder deze Overeenkomst.
3.3.34 Als Uw Applicatie voor intern gebruik toegang heeft tot de Google Safe Browsing-service
via de Apple-software, is dergelijke toegang onderworpen aan de servicevoorwaarden van
Google, uiteengezet op: https://developers.google.com/safe-browsing/terms. Als U die
servicevoorwaarden niet accepteert, mag U de Google Safe Browsing-service niet gebruiken in
Uw Applicatie voor intern gebruik en erkent U en gaat U ermee akkoord dat dit gebruik Uw
acceptatie van dergelijke servicevoorwaarden inhoudt.
3.3.35 Als Uw Applicatie voor intern gebruik toegang verleent tot gegevens uit het adresboek
van een eindgebruiker via de adresboek-API, moet U de gebruiker op de hoogte stellen en
toestemming krijgen voordat toegang wordt verkregen tot zijn of haar adresboekgegevens of
deze worden gebruikt door Uw Applicatie voor intern gebruik. Verder mag Uw Applicatie voor
intern gebruik geen geautomatiseerd mechanisme bieden dat alleen de Facebookgegevensgedeelten van het adresboek van de eindgebruiker in zijn geheel naar een locatie
buiten het apparaat van de eindgebruiker overbrengt. Voor alle duidelijkheid: hierdoor wordt een
geautomatiseerde overdracht van het volledige adresboek van de gebruiker als geheel niet
verboden, zolang aan de vereisten voor kennisgeving en toestemming van de gebruiker is
voldaan; en hierdoor wordt niet verboden dat gebruikers een deel van hun adresboekgegevens
handmatig kunnen overdragen (bijv. door knippen en plakken) of dat ze individueel bepaalde
gegevensitems selecteren die moeten worden overgedragen.
Extensies:
3.3.36 Applicaties voor intern gebruik die extensies bevatten in de bundel Applicaties voor intern
gebruik, moeten enige functionaliteit bieden die verder gaat dan alleen de extensies (bijv. Help-
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schermen, aanvullende instellingen), tenzij Uw Applicatie voor intern gebruik een WatchKitextensie bevat. Daarnaast:
- Extensies (met uitzondering van WatchKit-extensies) mogen geen advertenties,
productpromotie, direct marketing of in-app-aankoopaanbiedingen bevatten in hun
extensieweergave;
- Extensies mogen niet het volledige scherm van een iOS-product of Apple TV in beslag nemen
of een gebruiker hinderen bij het gebruik van een app van een andere ontwikkelaar of van een
door Apple geleverde functionaliteit of service door dit op een niet openbaar gemaakte of
onverwachte manier om te leiden, te belemmeren of te verstoren;
- Extensies mogen alleen functioneren in door Apple aangewezen gebieden van iOS, watchOS,
iPadOS of tvOS, zoals uiteengezet in de Documentatie;
- Extensies die toetsenbordfunctionaliteit bieden, moeten onafhankelijk van toegang tot een
netwerk kunnen functioneren en moeten Unicode-tekens bevatten (en niet alleen afbeeldingen);
- Elke toetsaanslagregistratie die door een dergelijke extensie wordt uitgevoerd, moet duidelijk aan de
eindgebruiker worden bekendgemaakt voordat dergelijke gegevens vanaf een iOS-product worden
verzonden, en niettegenstaande al het andere in Artikel 3.3.9, mogen dergelijke gegevens alleen
worden gebruikt voor het verstrekken of verbeteren van de toetsenbordfunctionaliteit van Uw
Applicatie voor intern gebruik (bijv. niet voor het aanbieden van advertenties);
- Elk berichtfilter dat door een extensie wordt uitgevoerd, moet duidelijk aan de eindgebruiker
worden bekendgemaakt, en niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9 mogen
sms- of mms-gegevens (ongeacht of deze toegankelijk zijn via een extensie voor het filteren van
berichten of door iOS zijn verzonden naar de overeenkomstige server van een berichtextensie)
alleen worden gebruikt om de berichtervaring van de gebruiker te verzorgen of te verbeteren door
ongewenste e-mails of berichten van onbekende bronnen te verminderen, en mogen deze niet
worden gebruikt voor het weergeven van advertenties of voor enig ander doel. Verder mogen
sms- of mms-gegevens van een gebruiker waartoe toegang wordt verkregen binnen de extensie
op geen enkele manier worden geëxporteerd vanuit het aangewezen containergebied van de
extensie; en
- Uw Applicatie voor intern gebruik mag de installatie van extensies niet automatiseren of
anderszins ervoor zorgen dat extensies worden geïnstalleerd zonder medeweten van de
gebruiker; ook moet U het doel en de functionaliteit van de extensie nauwkeurig aan de gebruiker
specificeren.
HealthKit-API's en Motion & Fitness-API's:
3.3.37 Uw Applicatie voor intern gebruik mag geen toegang krijgen tot de HealthKit-API's of
Motion & Fitness-API's, tenzij de Applicatie primair is ontworpen om gezondheids-, bewegingsen/of fitness-services te bieden, en dit gebruik duidelijk te zien is in Uw marketingtekst en
gebruikersinterface. Daarnaast:
- Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw Applicatie voor
intern gebruik de HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, of enige informatie die is
verkregen via de HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, niet gebruiken voor enig ander
doel dan het leveren van gezondheids-, bewegings- en/of fitness-services in verband met Uw
Applicatie voor intern gebruik (bijv. niet voor het weergeven van advertenties);
- U mag de HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, of informatie die is verkregen via de
HealthKit-API's of de Motion & Fitness-API's, niet gebruiken om de gezondheids-, bewegings- en/
of fitness-informatie van een eindgebruiker openbaar te maken of te verstrekken aan een derde
partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eindgebruiker, en dan alleen om de
derde partij in staat te stellen gezondheids-, bewegings- en/of fitness-services te verlenen zoals
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hierin is toegestaan. U mag bijvoorbeeld de gezondheidsinformatie van een eindgebruiker die is
verzameld via de HealthKit-API's of Motion & Fitness-API's niet delen met of verkopen aan
advertentieplatforms, gegevensmakelaars of informatiewederverkopers. Voor alle duidelijkheid: U
mag eindgebruikers de mogelijkheid bieden om toestemming te geven om hun gegevens met
derden te delen voor medische onderzoeksdoeleinden; en
- U stemt ermee in om duidelijk aan eindgebruikers bekend te maken hoe U en Uw Applicatie
voor intern gebruik hun gezondheids-, bewegings- en/of fitness-informatie gebruiken en deze
alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de eindgebruiker en zoals hierin
uitdrukkelijk is toegestaan.
3.3.8. Gereserveerd
HomeKit-API's:
3.3.39 Uw Applicatie voor intern gebruik mag geen toegang krijgen tot de HomeKit-API's, tenzij
de Applicatie primair is ontworpen om thuisconfiguratie of domotica-services te bieden (bijv. een
lamp inschakelen, een garagedeur openen) voor gelicentieerde HomeKit-accessoires en dit
gebruik duidelijk te zien is in Uw marketingtekst en gebruikersinterface. U stemt ermee in om de
HomeKit-API's niet te gebruiken voor enig ander doel dan het koppelen, communiceren,
samenwerken met of anderszins besturen van een gelicentieerd HomeKit-accessoire of voor het
gebruik van de HomeKit-database, en dan alleen voor woningconfiguratie- of domoticadoeleinden in verband met Uw Applicatie voor intern gebruik. Daarnaast:
- Uw Applicatie voor intern gebruik mag informatie die is verkregen uit de HomeKit-API's en/of de
HomeKit-database alleen gebruiken op een compatibel Apple-product en mag die informatie niet
exporteren, op afstand openen of overdragen van het product (er kan bijvoorbeeld geen
vergrendelingswachtwoord worden verzonden van het apparaat van een eindgebruiker dat moet
worden opgeslagen in een externe niet-Apple-database), tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan
in de Documentatie; en
- Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Sectie 3.3.9, mogen U en Uw Applicatie voor
intern gebruik de HomeKit-API's, of enige informatie die is verkregen via de HomeKit-API's of via
de HomeKit-database, niet gebruiken voor enig ander doel dan het leveren of verbeteren van
thuisconfiguratie of domotica-services in verband met Uw Applicatie voor intern gebruik (bijv. niet
voor het weergeven van advertenties).
Netwerkextensie-framework:
3.3.40 Uw Applicatie voor intern gebruik mag geen toegang krijgen tot het netwerkextensieframework, tenzij Uw Applicatie voor intern gebruik primair is ontworpen om netwerkmogelijkheden te
bieden, en U van Apple een recht op dergelijke toegang hebt ontvangen. U gaat akkoord met het
volgende als U een dergelijk recht hebt ontvangen:
- U stemt ermee in om duidelijk aan eindgebruikers bekend te maken hoe U en Uw Applicatie
voor intern gebruik hun netwerkinformatie zullen gebruiken en, indien van toepassing, hun
netwerkgegevens zullen filteren, en U stemt ermee in om die gegevens en informatie alleen te
gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan door de eindgebruiker en zoals hierin uitdrukkelijk
toegestaan;
- U stemt ermee in om netwerkinformatie of informatie van een eindgebruiker op een veilige en
gepaste manier op te slaan en te verzenden;
- U stemt ermee in de netwerkgegevens of informatie van een eindgebruiker niet om te leiden via
geheime, ongepaste of misleidende processen (bijvoorbeeld door deze via een website te filteren
om advertentie-inkomsten te verkrijgen of door een website te vervalsen);
- U stemt ermee in om geen netwerkgegevens of informatie van eindgebruikers te gebruiken om
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de instellingen van eindgebruikers te omzeilen of te negeren; U mag bijvoorbeeld het
wifinetwerkgebruik van een eindgebruiker niet volgen om zijn/haar locatie te bepalen als deze
locatieservices voor Uw Applicatie voor intern gebruik heeft uitgeschakeld; en
- Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw Applicatie voor
intern gebruik het Netwerkextensie-framework, of enige gegevens of informatie verkregen via het
Netwerkextensie-framework, niet gebruiken voor enig ander doel dan het bieden van
netwerkmogelijkheden in verband met Uw Applicatie voor intern gebruik (bijv. niet voor het
gebruiken van het internetverkeer van een gebruiker om advertenties weer te geven of om
anderszins gebruikersprofielen voor advertenties op te bouwen).
Apple behoudt zich het recht voor om U het recht om het Netwerkextensie-framework naar eigen
goeddunken te gebruiken te weigeren en om dit recht op elk moment in te trekken. Als U
bovendien gebruik wilt maken van de API's voor toegang tot wifi-informatie (die het wifi-netwerk
leveren waarmee een apparaat is verbonden), dan moet U bij Apple een recht voor dergelijk
gebruik aanvragen, en, niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9, mag U
dergelijke API's alleen gebruiken voor het leveren van een dienst of functie die direct relevant is
voor de Applicatie voor intern gebruik (bijv. niet voor het aanbieden van advertenties).
SiriKit:
3.3.41 Uw Applicatie voor intern gebruik kan zich registreren als een bestemming voor het
gebruik van de door Apple gedefinieerde SiriKit-domeinen, maar alleen als Uw Applicatie voor
intern gebruik is ontworpen om relevante antwoorden te geven aan een gebruiker, of anderszins
het verzoek of de bedoeling van de gebruiker uit te voeren, in verband met het toepasselijke
SiriKit-domein (bijv. carpoolen) dat wordt ondersteund door Uw Applicatie voor intern gebruik en
dit gebruik duidelijk zichtbaar is in Uw marketingtekst en gebruikersinterface. Bovendien mag Uw
Applicatie voor intern gebruik acties bijdragen aan SiriKit, maar alleen als dergelijke acties
verband houden met gebruikersgedrag of activiteiten binnen Uw Applicatie voor intern gebruik en
waarvoor U een relevant antwoord aan de gebruiker kunt geven. U stemt ermee in om via SiriKit
geen valse informatie te verstrekken over deze gebruikersactiviteiten of dit gedrag of anderszins
de voorspellingen van SiriKit te verstoren (SiriKit-donaties moeten bijvoorbeeld gebaseerd zijn op
feitelijk gebruikersgedrag).
3.3.42 Uw Applicatie voor intern gebruik mag informatie die is verkregen via SiriKit alleen
gebruiken op ondersteunde Apple-producten en mag dergelijke informatie niet exporteren, op
afstand openen of overdragen vanaf een apparaat, behalve voor zover dat nodig is om relevante
reacties aan een gebruiker te geven of te verbeteren of om een verzoek van een gebruiker uit te
voeren of in verband met Uw Applicatie voor intern gebruik. Niettegenstaande andersluidende
bepalingen in Artikel 3.3.9, mogen U en Uw Applicatie voor intern gebruik SiriKit, of enige
informatie die via SiriKit is verkregen, niet gebruiken voor enig ander doel dan het verstrekken
van relevante reacties aan een gebruiker of het anderszins uitvoeren van het verzoek of de
intentie van een gebruiker in verband met een SiriKit-domein, -intentie of -actie dat/die wordt
ondersteund door Uw Applicatie voor intern gebruik en/of voor het verbeteren van het
reactievermogen van Uw Applicatie voor intern gebruik op verzoeken van gebruikers (bijv. niet
voor het aanbieden van advertenties).
3.3.43 Als Uw Applicatie voor intern gebruik SiriKit gebruikt om audiogegevens door Apple te
laten verwerken, stemt U ermee in om duidelijk aan eindgebruikers bekend te maken dat U en
Uw Applicatie voor intern gebruik hun opgenomen audiogegevens naar Apple zullen sturen voor
spraakherkennings-, verwerkings- en/of transcriptiedoeleinden en dat dergelijke audiogegevens
kunnen worden gebruikt om Apple-producten en -services te verbeteren en te leveren. U stemt er
verder mee in deze audiogegevens en herkende tekst die door SiriKit kan worden geretourneerd,
alleen te gebruiken als de eindgebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd en zoals hierin uitdrukkelijk
is toegestaan.
API voor eenmalige aanmelding:
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3.3.44 Uw Applicatie voor intern gebruik mag geen toegang hebben tot of gebruik maken van de
API voor eenmalige aanmelding, tenzij U een distributeur van videoprogrammering met meerdere
kanalen (MVPD) bent of tenzij Uw Applicatie voor intern gebruik in de eerste plaats is ontworpen
om videoprogrammering op abonnementsbasis te bieden en U een recht hebt ontvangen van
Apple of anderszins schriftelijke toestemming van Apple hebt gekregen om dit te doen. Elk
dergelijk gebruik moet in overeenstemming zijn met de Documentatie voor de API voor eenmalige
aanmelding. U erkent dat Apple zich het recht voorbehoudt om U een dergelijk recht of
toestemming niet te verlenen, en om dit recht of die toestemming te allen tijde naar eigen
goeddunken in te trekken.
Afbeeldingzoekservice Spotlight:
3.3.45 Voor zover U de Spotlight-zoekservice voor afbeeldingen van Apple toegang verleent tot
een of meer van Uw domeinen die zijn gekoppeld aan Uw Gelicentieerde applicaties (de
‘Gekoppelde domeinen’), verleent U daardoor Apple toestemming om de inhoud in de
bijbehorende domeinen (de ‘Gelicentieerde inhoud’) te crawlen, scrapen, kopiëren, verzenden en/
of in het cachegeheugen op te slaan voor de doeleinden die in dit artikel worden uiteengezet. De
Gelicentieerde inhoud wordt onder deze Overeenkomst beschouwd als Informatie over
gelicentieerde applicaties. U verleent Apple hierbij verder een licentie voor het gebruiken, maken,
laten maken, reproduceren, bijsnijden en/of wijzigen van het bestandsformaat, de resolutie en het
uiterlijk van de Gelicentieerde inhoud (met het oog op het verkleinen van de bestandsgrootte, het
converteren naar een ondersteund bestandstype en/of het weergeven van miniaturen), en om de
Gelicentieerde inhoud publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te integreren, op te
nemen en te distribueren om het zoeken, ontdekken en verspreiden door eindgebruikers van de
Gelicentieerde inhoud in de functie Berichten van Apple te verbeteren. Na beëindiging van deze
Overeenkomst om welke reden dan ook, mogen eindgebruikers van producten van het merk
Apple doorgaan met het gebruiken en verspreiden van alle Gelicentieerde inhoud die zij hebben
verkregen door het gebruik van producten van het merk Apple voorafgaand aan die beëindiging.
MusicKit:
3.3.46 U stemt ermee in de MusicKit-API's niet aan te roepen of MusicKit-JS te gebruiken (of
anderszins te proberen informatie te verkrijgen via de MusicKit-API's of MusicKit-JS) voor
doeleinden die geen verband houden met het vergemakkelijken van de toegang tot de Apple
Music-abonnementen van Uw eindgebruikers. Als U toegang wilt krijgen tot de MusicKit-API's of
MusicKit-JS, dan moet U de Apple Music-ID-richtlijnen volgen. U stemt ermee in geen betaling te
eisen voor of indirect geld te verdienen aan toegang tot de Apple Music-service (bijv. via in-appaankopen, advertenties, opvragen van gebruikersinformatie) door Uw gebruik van de MusicKitAPI's, MusicKit-JS of anderszins op enigerlei wijze. Daarnaast:
- Als U ervoor kiest om muziek af te spelen via de MusicKit-API's of MusicKit-JS, moet de optie
voor volledige nummers zijn ingeschakeld voor afspelen en moeten gebruikers het afspelen
starten en navigeren met behulp van standaard mediabedieningselementen zoals 'afspelen',
'pauze' en 'overslaan', en stemt U ermee in de functionaliteit van deze bedieningselementen niet
verkeerd voor te stellen;
- Het is U niet toegestaan, en U mag Uw eindgebruikers niet toestaan om MusicKit-inhoud te
downloaden, uploaden of wijzigen en MusicKit-inhoud mag niet worden gesynchroniseerd met
andere inhoud, tenzij anderszins toegestaan door Apple in de Documentatie;
- U mag MusicKit-inhoud alleen afspelen zoals weergegeven door de MusicKit-API's of MusicKitJS en alleen zoals toegestaan in de Documentatie (albumhoezen en muziekgerelateerde tekst
van de MusicKit-API mogen bijvoorbeeld niet afzonderlijk van het afspelen van muziek of het
beheren van afspeellijsten worden gebruikt);
- Metadata van gebruikers (zoals afspeellijsten en favorieten) mogen alleen worden gebruikt om
een service of functie te bieden die duidelijk aan eindgebruikers wordt bekendgemaakt en die
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direct relevant is voor het gebruik van Uw Applicatie voor intern gebruik, website of webapplicatie,
zoals naar eigen goeddunken van Apple bepaald; en
- U mag MusicKit-JS alleen gebruiken als een zelfstandige bibliotheek in Uw Applicatie voor
intern gebruik, website of webapplicatie en alleen zoals toegestaan in de documentatie (U stemt
er bijvoorbeeld mee in om MusicKit-JS niet opnieuw te combineren met enige andere JavaScriptcode of afzonderlijk te downloaden en opnieuw te hosten).
DeviceCheck-API's:
3.3.47 Als U DeviceCheck-API's gebruikt om DeviceCheck-gegevens op te slaan, moet U een
mechanisme bieden waarmee klanten contact met U kunnen opnemen om de desbetreffende
waarden te resetten, indien van toepassing (bijv. een proefabonnement resetten of een bepaald
gebruik opnieuw autoriseren wanneer een nieuwe gebruiker het apparaat aanschaft). U mag niet
vertrouwen op de DeviceCheck-gegevens als een enkele identificatie van frauduleus gedrag en U
mag de DeviceCheck-gegevens alleen gebruiken in combinatie met andere gegevens of
informatie, de DeviceCheck-gegevens kunnen bijvoorbeeld niet het enige gegevenspunt zijn
aangezien een apparaat kan zijn overgedragen of doorverkocht. Apple behoudt zich het recht
voor om DeviceCheck-gegevens op elk moment naar eigen goeddunken te verwijderen en U
stemt ermee in om niet op dergelijke gegevens te vertrouwen. Verder stemt U ermee in de
DeviceCheck-tokens die U van Apple ontvangt, niet met derden te delen, behalve een
serviceprovider die namens U handelt.
Gezichtsgegevens:
3.3.48 Als Uw Applicatie voor intern gebruik toegang heeft tot gezichtsgegevens, mag dit alleen
om een service of functie te bieden die direct relevant is voor het gebruik van de Applicatie voor
intern gebruik, en gaat U ermee akkoord gebruikers te informeren over Uw beoogde gebruik en
openbaarmaking van gezichtsgegevens door Uw Applicatie voor intern gebruik en om duidelijke
en opvallende toestemming van dergelijke gebruikers te verkrijgen voordat gezichtsgegevens
worden verzameld of gebruikt. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9
mogen U noch Uw Applicatie voor intern gebruik (noch enige derde waarmee U een contract hebt
afgesloten om advertenties weer te geven) Gezichtsgegevens gebruiken voor het aanbieden van
advertenties of voor andere niet-gerelateerde doeleinden. Daarnaast:
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken op een manier die de wettelijke rechten van Uw
gebruikers (of derden) schendt of om een gebruikerservaring te bieden die onwettig, oneerlijk,
misleidend, frauduleus, ongepast, uitbuitend, of aanstootgevend is en dan alleen in
overeenstemming met de Documentatie;
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken voor authenticatie-, reclame- of marketingdoeleinden,
of om anderszins een eindgebruiker op een vergelijkbare manier te targeten;
- U mag Gezichtsgegevens niet gebruiken om een gebruikersprofiel op te bouwen, of anderszins
te proberen, faciliteren of aanmoedigen van derde partijen om anonieme gebruikers te
identificeren of gebruikersprofielen te reconstrueren op basis van Gezichtsgegevens;
- U stemt ermee in om Gezichtsgegevens niet over te dragen, te delen, te verkopen of anderszins
te verstrekken aan advertentieplatforms, analyseproviders, gegevensmakelaars,
informatiewederverkopers of andere soortgelijke partijen; en
- Gezichtsgegevens mogen niet worden gedeeld of overgedragen vanaf het apparaat van de
gebruiker, tenzij U duidelijke en opvallende toestemming hebt verkregen voor de overdracht en
de Gezichtsgegevens alleen worden gebruikt voor het vervullen van een specifieke service of
functie voor Uw Applicatie voor intern gebruik (een gezichtsraster wordt bijvoorbeeld gebruikt om
een afbeelding van de gebruiker weer te geven binnen de Applicatie voor intern gebruik) en
alleen in overeenstemming met deze voorwaarden en de Documentatie. U stemt ermee in te
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eisen dat Uw serviceproviders Gezichtsgegevens alleen gebruiken in de beperkte mate waarmee
de gebruiker toestemming heeft gegeven en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden.
ClassKit-API's:
3.3.49 Uw Applicatie voor intern gebruik mag de ClassKit-API's niet bevatten, tenzij de
Applicatie primair is ontworpen om educatieve services te leveren, en dit gebruik duidelijk te zien
is in Uw marketingtekst en gebruikersinterface. U stemt ermee in geen valse of onnauwkeurige
gegevens in te dienen via de ClassKit-API's of om te proberen de toegewezen
gegevenscategorieën opnieuw te definiëren voor gegevens die via de ClassKit-API's worden
ingediend (locatiegegevens van studenten zijn bijvoorbeeld geen ondersteund gegevenstype en
mogen niet worden ingediend).
ShazamKit:
3.3.50 Al het gebruik van de ShazamKit-API's moet in overeenstemming zijn met de
voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de Apple Music-ID-richtlijnen en
Programmavereisten) en de Documentatie. Als U ervoor kiest om ShazamKit-inhoud weer te
geven die overeenkomt met nummers die beschikbaar zijn op Apple Music, dan moet U een
koppeling naar de respectieve inhoud in Apple Music verstrekken in overeenstemming met de
Apple Music-ID-richtlijnen. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin toegestaan, gaat U ermee
akkoord de ShazamKit-inhoud op geen enkele manier te kopiëren, te wijzigen, te vertalen, er een
afgeleid werk van te maken, te publiceren of publiekelijk weer te geven. Verder mag U de
gegevens die door de ShazamKit-API’s worden verstrekt niet gebruiken of vergelijken met het
doel om een andere audioherkenningsservice te verbeteren of te creëren. Applicaties voor intern
gebruik die gebruikmaken van de ShazamKit-API's mogen niet worden ontworpen of op de markt
worden gebracht voor nalevingsdoeleinden (bijv. muzieklicenties en royalty-audits).

4.

Wijzigingen van de Programmavereisten of voorwaarden

Apple kan de Programmavereisten of de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment
wijzigen. Nieuwe of gewijzigde Programmavereisten zijn niet met terugwerkende kracht van
toepassing op Applicaties voor intern gebruik die al in gebruik zijn. Om de Apple-software of
andere services te kunnen blijven gebruiken, moet U de nieuwe programmavereisten en/of
nieuwe voorwaarden van deze overeenkomst accepteren en ermee akkoord gaan. Als U niet
akkoord gaat met nieuwe programmavereisten of nieuwe voorwaarden, wordt Uw gebruik van de
Apple-software en eventuele services door Apple opgeschort of beëindigd. U gaat ermee akkoord
dat Uw acceptatie van die nieuwe voorwaarden van de Overeenkomst elektronisch kan worden
aangegeven, inclusief en zonder beperking, door een vakje aan te kruisen of op een knop met de
tekst ‘Akkoord’ of vergelijkbare tekst te klikken. Niets in deze Sectie is van invloed op de rechten
van Apple onder Artikel 5 (Apple-certificaten; intrekking) hieronder.

5.

Apple-certificaten; intrekking

5.1
Certificaatvereisten
Alle Applicaties voor intern gebruik moeten worden ondertekend met een Apple-certificaat om te
kunnen worden geïnstalleerd op Geautoriseerde testunits of Implementatie-apparaten. Evenzo
moeten alle Passen zijn ondertekend met een Pastype-ID om te worden herkend en
geaccepteerd door Wallet, en voor Uw sites moet U een website-ID gebruiken om Safari-pushberichten naar de macOS-desktop te verzenden van gebruikers die zich hebben aangemeld om
die berichten via Safari op macOS te ontvangen. Bovendien kan Apple U certificaten verstrekken
voor gebruik met MDM en andere Apple-services. U kunt ook andere Apple-certificaten en
-sleutels verkrijgen voor andere doeleinden, zoals hierin en in de Documentatie uiteengezet.
In verband hiermee verklaart en garandeert U aan Apple dat:
(a) U geen actie zult ondernemen om de normale werking van enige door Apple uitgegeven
digitale certificaten of inrichtingsprofielen te verstoren;
(b) U als enige verantwoordelijk bent voor het voorkomen dat ongeautoriseerde personen of
organisaties toegang hebben tot Uw inrichtingsprofielen, Apple-certificaten en bijbehorende
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persoonlijke sleutels, en dat U Uw uiterste best zult doen om Uw Apple-certificaten, sleutels en
inrichtingsprofielen te beschermen tegen hacks;
(c) U ermee instemt om Apple onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als U enige reden
hebt om aan te nemen dat Uw Inrichtingsprofielen, Apple-certificaten of sleutels zijn gehackt;
(d) U Apple-certificaten of inrichtingsprofielen die zijn verstrekt onder dit Programma niet aan
derden zult verstrekken of overdragen, behalve aan een contractant die een Applicatie voor intern
gebruik, Pas of Site voor U ontwikkelt in overeenstemming met de voorwaarden van deze
Overeenkomst en alleen voor zover uitdrukkelijk toegestaan door Apple in de Documentatie of
deze Overeenkomst;
(e) U Uw Apple-certificaten (zowel voor ontwikkeling als voor implementatie) niet zult gebruiken
om iets anders te ondertekenen dan Uw Applicaties voor intern gebruik, Passen of Sites;
(f) U de Inrichtingsprofielen alleen zult gebruiken in combinatie met Uw Applicaties voor intern
gebruik en niet met of voor andere programma's of applicaties;
(g) U Uw MDM-certificaat, MDM-ondertekeningscertificaat of andere certificaten die door Apple zijn
verstrekt in verband met MDM alleen zult gebruiken zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan; en
(h) U de Apple-certificaten uitsluitend zult gebruiken voor het ondertekenen van Uw Applicaties
voor intern gebruik voor testen en interne implementatie binnen Uw bedrijf, organisatie of
onderwijsinstelling of zoals anderszins toegestaan door Apple, en alleen in overeenstemming met
deze Overeenkomst.
U verklaart en garandeert verder aan Apple dat de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op
Uw Applicatie voor intern gebruik, de registratiebundel van Uw Site en/of Uw Pas, of die van
toepassing zijn op enige Code van derden of FOSS die daarin is opgenomen, in
overeenstemming zijn met en niet in strijd zijn met de aspecten van digitale ondertekening van
het Programma of enige van de voorwaarden, bepalingen of vereisten van het Programma of
deze Overeenkomst. In het bijzonder zullen dergelijke licentievoorwaarden niet beweren dat
Apple (of haar agenten) verplicht is om enige sleutels, autorisatiecodes, methoden, procedures,
gegevens of andere informatie met betrekking tot de digitale ondertekeningsmechanismen die
worden gebruikt als onderdeel van het Programma openbaar te maken of beschikbaar te stellen.
Als U een dergelijke inconsistentie of een dergelijk conflict ontdekt, stemt U ermee in om Apple
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en samen te werken met Apple om de desbetreffende
kwestie op te lossen.
5.2
Bekrachtigde Applicaties voor macOS
Om Uw Applicatie voor intern gebruik voor macOS te laten bekrachtigen, kunt U een digitaal
bestand voor authenticatie van Uw Applicatie voor intern gebruik aanvragen bij de digitale
notarisdienst van Apple (een 'Ticket’). U kunt dit ticket gebruiken met Uw Apple-certificaat om een
verbeterde ondertekening door ontwikkelaars en gebruikerservaring te ontvangen voor Uw Applicatie
voor intern gebruik op macOS. Om dit ticket aan te vragen bij de digitale notarisdienst van Apple,
moet U Uw Applicatie voor intern gebruik naar Apple uploaden via de ontwikkelaarstools van Apple (of
andere aangevraagde mechanismen) voor doeleinden van continue beveiligingscontrole. Deze
continue beveiligingscontrole omvat het automatisch scannen, testen en analyseren van Uw
Applicatie voor intern gebruik door Apple op malware of andere schadelijke of verdachte code of
componenten of beveiligingsfouten, en, in beperkte gevallen, een handmatig technisch onderzoek
van Uw Applicatie voor intern gebruik door Apple voor dergelijke doeleinden. Door Uw Applicatie voor
intern gebruik naar Apple te uploaden voor deze digitale notarisdienst, gaat U ermee akkoord dat
Apple dergelijke beveiligingscontroles mag uitvoeren op Uw Applicatie voor intern gebruik om
malware of andere schadelijke of verdachte code of componenten te detecteren, en stemt U ermee in
dat Apple Uw Applicatie voor intern gebruik mag bewaren en voor volgende beveiligingscontroles voor
dezelfde doeleinden mag gebruiken.
Als Apple Uw ontwikkelaarshandtekening verifieert en Uw Applicatie voor intern gebruik de eerste
beveiligingscontroles doorstaat, kan Apple U een ticket verstrekken voor gebruik met Uw Applecertificaat. Apple behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken tickets uit te geven, en Apple
kan tickets op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken indien Apple redenen heeft om aan te
nemen, of redelijke vermoedens heeft, dat Uw Applicatie voor intern gebruik malware of
kwaadaardige, verdachte of schadelijke code of componenten bevat of dat Uw ontwikkelaarsidentiteitshandtekening is gehackt. U kunt Apple op elk gewenst moment verzoeken Uw Ticket in te
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trekken door een e-mail te sturen naar: product-security@apple.com. Als Apple Uw ticket of Uw
Apple-certificaat intrekt, werkt Uw Applicatie voor intern gebruik mogelijk niet meer op macOS.
U stemt ermee in met Apple samen te werken met betrekking tot Uw ticketverzoeken en om geen
enkel deel van Uw Applicatie voor intern gebruik te verbergen, te omzeilen of verkeerd voor te
stellen voor de beveiligingscontroles van Apple of anderszins te verhinderen dat Apple dergelijke
beveiligingscontroles kan uitvoeren. U stemt ermee in niet te verklaren dat Apple een
beveiligingscontrole of malwaredetectie heeft uitgevoerd voor Uw Applicatie voor intern gebruik of
dat Apple Uw Applicatie voor intern gebruik heeft beoordeeld of goedgekeurd om U een ticket te
verstrekken via de digitale notarisdienst van Apple. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple
beveiligingscontroles uitsluitend uitvoert in verband met de digitale notarisdienst van Apple en dat
dergelijke beveiligingscontroles niet mogen worden gebruikt voor malwaredetectie of
beveiligingsverificatie van welke aard dan ook.
U bent volledig verantwoordelijk voor Uw eigen Applicatie voor intern gebruik en om ervoor te
zorgen dat Uw Applicatie voor intern gebruik veilig, beveiligd en operationeel is voor Uw
eindgebruikers (door bijvoorbeeld Uw eindgebruikers te informeren dat Uw Applicatie voor intern
gebruik mogelijk niet meer werkt als er een probleem is met malware). U stemt ermee in om te
voldoen aan de exportvereisten in Uw rechtsgebied bij het uploaden van Uw Applicatie voor
intern gebruik naar Apple en U stemt ermee in geen Applicatie voor intern gebruik te uploaden
die: (a) onderworpen is aan de Export Administration Regulations (Regelgeving inzake
exportbeheer), 15 CFR Deel 730-774 van de Verenigde Staten of aan de International Traffic in
Arms Regulations (Regelgeving inzake internationale wapenhandel), 22 CFR Deel 120-130 van
de Verenigde Staten; of (b) die niet kan worden geëxporteerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de overheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde soorten
versleutelingssoftware en broncode, zonder eerst de desbetreffende toestemming te verkrijgen.
Apple is niet aansprakelijk jegens U of derden voor het onvermogen of nalaten om malware of
andere verdachte, schadelijke code of componenten in Uw Applicatie voor intern gebruik of
andere beveiligingsproblemen te detecteren, of voor het uitgeven of intrekken van tickets. Apple
is niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, schade, verliezen of andere aansprakelijkheden
die U mogelijk oploopt als gevolg van de ontwikkeling van Uw Applicatie voor intern gebruik, het
gebruik van de Apple-software, Apple-services (inclusief deze digitale notarisdienst) of Applecertificaten, tickets of deelname aan het Programma, inclusief maar niet beperkt tot het feit dat
Apple beveiligingscontroles uitvoert op Uw Applicatie voor intern gebruik.
5.3
Intrekking van certificaten
Tenzij hierin anders vermeld, kunt U Apple-certificaten die aan U zijn uitgegeven op elk moment
intrekken. Als U de Apple-certificaten die zijn gebruikt om Uw Passen te ondertekenen en/of die
aan U zijn verstrekt voor gebruik met Uw macOS-applicaties, wilt intrekken, kunt U op elk
gewenst moment Apple verzoeken om deze Apple-certificaten in te trekken door een e-mail te
sturen naar product-security@apple.com. Apple behoudt zich ook het recht voor om Applecertificaten te allen tijde naar eigen goeddunken in te trekken. Alleen bij wijze van voorbeeld:
Apple kan ervoor kiezen om dit te doen als: (a) een of meer van Uw Apple-certificaten of
bijbehorende persoonlijke sleutels zijn gecompromitteerd of Apple redenen heeft om aan te
nemen dat een van genoemde items is gecompromitteerd; (b) Apple reden heeft om aan te
nemen of redelijke vermoedens heeft dat Uw Gedekte producten malware of kwaadaardige,
verdachte of schadelijke code of componenten bevatten (bijv. een softwarevirus); (c) Apple
redenen heeft om aan te nemen dat Uw Gedekte producten een nadelige invloed hebben op de
beveiliging van producten van het merk Apple of andere software, firmware, hardware, gegevens,
systemen of netwerken waartoe dergelijke producten toegang hebben of die dergelijke producten
gebruiken; (d) het certificaatuitgifteproces van Apple is gecompromitteerd of Apple redenen heeft
om aan te nemen dat een dergelijk proces gecompromitteerd is; (e) U een van de voorwaarden
van deze Overeenkomst hebt geschonden; (f) Apple stopt met het uitgeven van de Applecertificaten voor het Gedekte product onder het Programma; (g) Uw Gedekte Product misbruik
maakt van deze Overeenkomst of de Services die hieronder worden verleend overbelast; of (h)
Apple redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke actie verstandig of noodzakelijk is.
Verder begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat Apple eindgebruikers van Gedekte producten die
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zijn ondertekend met Apple-certificaten mag informeren wanneer Apple van mening is dat een
dergelijke actie nodig is om de privacy, veiligheid of beveiliging van eindgebruikers te
beschermen, of anderszins naar het redelijke oordeel van Apple verstandig of noodzakelijk is. Het
certificaatbeleid en de certificaatpraktijkverklaringen van Apple zijn te vinden op: http://
www.apple.com/certificateauthority.

6.

Implementatie

Applicaties voor intern gebruik:
Onder voorbehoud van het recht van Apple om implementaties zoals hierin uiteengezet te beoordelen
en goed te keuren, kunnen Applicaties voor intern gebruik die zijn ontwikkeld onder deze
overeenkomst voor iOS, watchOS, iPadOS of tvOS op twee manieren worden geïmplementeerd op
Implementatie-apparaten: (1) implementatie voor intern gebruik door Werknemers of Toegestane
gebruikers, en (2) implementatie voor zover toegestaan in Artikel 2.1(f). Voor alle duidelijkheid:
Applicaties voor intern gebruik voor macOS kunnen zijn ondertekend met Uw Apple-certificaat of
afzonderlijk worden gedistribueerd zonder een Apple-certificaat.
6.1
Algemeen
U stemt ermee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het bepalen welke Werknemers en
Toegestane gebruikers toegang moeten hebben tot en gebruik moeten maken van Uw Applicaties
voor intern gebruik en Implementatie-apparaten, en voor het beheer en toezicht op hun gebruik
van en toegang tot deze Applicaties en Apparaten op een doorlopende basis (en/of van Uw
Toegestane entiteit eisen dat deze de toegang en het gebruik doorlopend bewaakt). Dit omvat,
zonder beperking, de verantwoordelijkheid voor het onmiddellijk ophalen van Implementatieapparaten (inclusief Geautoriseerde testunits), en het verwijderen van toegang tot de Applesoftware, door Apple uitgegeven digitale certificaten en inrichtingsprofielen, bij personen die niet
langer in dienst zijn van of werken uit naam van Uw bedrijf of die geen deel meer uitmaken van
de organisatie of instelling van Uw Toegestane entiteit.
Door Uw Applicaties voor intern gebruik op deze manier te implementeren of Uw Toegestane
entiteit toestemming te geven om deze Applicaties namens U te implementeren, verklaart U en
garandeert U aan Apple dat Uw Applicaties voor intern gebruik voldoen aan de op dat moment
geldende Documentatie en Programmavereisten en dat de desbetreffende Applicaties voor intern
gebruik alleen worden ontwikkeld en geïmplementeerd zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan.
Apple is niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, schade, verliezen (met inbegrip van maar
niet beperkt tot gemiste zakelijke kansen of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden die U
kunt oplopen als gevolg van het gebruik van Uw Applicaties voor intern gebruik, of voor Uw
nalatigheid in het adequaat beheren en controleren van, de toegang tot en het gebruik van Uw
Applicaties voor intern gebruik en Implementatie-apparaten. U bent volledig verantwoordelijk voor
elke schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door Uw Toegestane entiteit,
Geautoriseerde ontwikkelaars, Werknemers, Toegestane gebruikers, Demo-ontvangers en alle
contractanten die U in dienst neemt om namens U dergelijke Applicaties voor intern gebruik te
ontwikkelen.
6.2
Het recht van Apple om Applicaties voor intern gebruik te beoordelen en goed te
keuren
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Apple zich het recht voorbehoudt om elke Applicatie voor
intern gebruik die U onder het Programma wilt implementeren (of die al in gebruik is) op elk
moment tijdens de Looptijd van deze Overeenkomst te beoordelen en goed te keuren of af te
wijzen. Op verzoek van Apple stemt U ermee in volledig met Apple samen te werken en de
Applicatie voor intern gebruik onmiddellijk aan Apple te verstrekken voor een dergelijke
beoordeling, tenzij vooraf en schriftelijk anders is overeengekomen door Apple. U stemt ermee in
om niet te proberen functies, inhoud, services of functionaliteit in Uw ingediende Applicatie voor
intern gebruik te verbergen, verkeerd of misleidend voor te stellen of te verdoezelen voor de
beoordeling van Apple of anderszins te verhinderen dat Apple een volledige beoordeling uitvoert
van dergelijke Applicaties. U stemt ermee in om Apple schriftelijk op de hoogte te stellen als Uw
Applicatie voor intern gebruik verbinding maakt met een fysiek apparaat, en U stemt ermee in om
samen te werken met Apple en vragen te beantwoorden en informatie en materiaal te verstrekken
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die/dat Apple redelijkerwijs heeft verzocht met betrekking tot een dergelijke Applicatie voor intern
gebruik. Als U wijzigingen aanbrengt in een dergelijke Applicatie voor intern gebruik na een
dergelijke indiening bij Apple, stemt U ermee in om Apple op de hoogte te stellen en, op verzoek
van Apple, een dergelijke Applicatie voor intern gebruik opnieuw in te dienen voordat een
dergelijke aangepaste Applicatie voor intern gebruik wordt geïmplementeerd. Apple behoudt zich
het recht voor om Uw Applicatie voor intern gebruik om welke reden dan ook en op elk gewenst
moment te weigeren, zelfs als Uw Applicatie voor intern gebruik voldoet aan de Documentatie- en
Programmavereisten; in dat geval gaat U ermee akkoord dat U de desbetreffende Applicatie voor
intern gebruik niet mag implementeren.
6.3
Eigendom van Applicaties voor intern gebruik; gebruiksvoorwaarden;
aansprakelijkheid
U behoudt Uw recht, aanspraak en belang in en op Uw Applicaties voor intern gebruik. U bent
verantwoordelijk voor het, naar eigen goeddunken, bijvoegen van relevante gebruiksvoorwaarden
bij Uw Applicatie voor intern gebruik of deze anderszins hierin op te nemen. Apple is niet
verantwoordelijk voor enige schending van Uw gebruiksvoorwaarden. U bent als enige
verantwoordelijk voor alle gebruikersondersteuning, garantie en ondersteuning van Uw
Applicaties voor intern gebruik. Het feit dat Apple, indien van toepassing, een Applicatie voor
intern gebruik heeft beoordeeld, getest of goedgekeurd, ontslaat U niet van deze
verantwoordelijkheden.
Apple is niet verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven, schade, verliezen (inclusief maar niet
beperkt tot gemiste zakelijke kansen of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden die U kunt
oplopen als gevolg van de ontwikkeling van Uw Applicatie voor intern gebruik, het gebruik van
deze Apple-software, het gebruik van services of deelname aan het Programma, inclusief maar
niet beperkt tot het feit dat Uw Applicatie voor intern gebruik mogelijk niet is goedgekeurd voor
implementatie of later kan worden afgewezen voor verdere implementatie. U bent als enige
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Applicaties voor intern gebruik die veilig en vrij van
defecten in ontwerp en werking zijn en die voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Bibliotheken:
6.4
Distributie van bibliotheken
U kunt bibliotheken ontwikkelen met behulp van de Apple-software. Niettegenstaande
andersluidende bepalingen in de Overeenkomst van Xcode en Apple SDK's, mag U onder deze
Overeenkomst bibliotheken ontwikkelen voor iOS watchOS, iPadOS en tvOS met gebruikmaking van
de toepasselijke Apple SDK's die worden geleverd als onderdeel van de Xcode- en Apple SDKlicentie, op voorwaarde dat de desbetreffende bibliotheken uitsluitend worden ontwikkeld en
gedistribueerd voor gebruik met een iOS-product, Apple Watch of Apple TV en U het gebruik van de
desbetreffende bibliotheken beperkt tot het gebruik bij deze producten. Als Apple vaststelt dat Uw
bibliotheek niet is ontworpen om alleen te worden gebruikt met een iOS-product, Apple Watch of
Apple TV, kan Apple op elk moment van U verlangen dat U de distributie van Uw bibliotheek stopzet,
en U gaat ermee akkoord om onmiddellijk alle distributie van de desbetreffende bibliotheek te staken
na kennisgeving van Apple en om samen te werken met Apple om alle resterende kopieën van de
desbetreffende bibliotheek te verwijderen. Voor de duidelijkheid: de voorgaande beperking is niet
bedoeld om het ontwikkelen van bibliotheken voor macOS te verbieden.

7.

Geen andere distributie

Behalve voor interne implementatie van Uw Applicatie voor intern gebruik voor Werknemer of
Toegestane gebruikers, de distributie van Passen zoals hierin uiteengezet, de Distributie van
Bibliotheken in overeenstemming met Artikel 6.4, de levering van Safari-push-berichten, de
distributie van bibliotheken en Applicaties voor intern gebruik voor macOS, en/of zoals hierin
uiteengezet, of zoals anderszins uitdrukkelijk hierin toegestaan, is geen enkele andere distributie
van programma's of applicaties die zijn ontwikkeld met gebruikmaking van de Apple-software
hieronder geautoriseerd of toegestaan. U stemt ermee in om Uw Gedekte producten alleen te
distribueren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.
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8.

Programmakosten

Als vergoeding voor de rechten en licenties die aan U worden verleend onder deze
Overeenkomst en Uw deelname aan het Programma, gaat U ermee akkoord Apple de jaarlijkse
programmakosten te betalen die op de website van het Programma worden vermeld. Een
dergelijke vergoeding kan niet worden gerestitueerd en eventuele belastingen die kunnen worden
geheven over de Apple-software, Apple-services of Uw gebruik van het Programma zijn Uw
verantwoordelijkheid. Uw programmakosten moeten betaald en niet achterstallig zijn op het
moment dat U Applicaties indient (of opnieuw indient) bij Apple onder deze Overeenkomst (indien
van toepassing), en Uw voortgezette gebruik van de programmawebportal en -services is
onderworpen aan Uw betaling van deze kosten, indien van toepassing. Als U ervoor kiest om de
betaling van Uw jaarlijkse programmakosten automatisch te verlengen, stemt U ermee in dat
Apple de kosten in rekening brengt op de creditcard die U bij Apple hebt geregistreerd voor
dergelijke kosten, met inachtneming van de voorwaarden waarmee U akkoord gaat op de
webportal van het Programma op het moment dat U kiest voor een lidmaatschap op basis van
automatische verlenging.

9.

Vertrouwelijkheid

9.1
Informatie van Apple die als vertrouwelijk wordt beschouwd
U gaat ermee akkoord dat alle pre-releaseversies van de Apple-software en Apple-services
(inclusief pre-release-documentatie), pre-releaseversies van Apple-hardware, en alle
voorwaarden in dit Document die pre-release-functies van de Apple-software of -services
openbaren, zullen worden beschouwd als ‘Vertrouwelijke informatie van Apple’; op voorwaarde
echter dat bij de commerciële release van de Apple-software of -services de bepalingen en
voorwaarden die pre-release-functies van de Apple-software of -services openbaren, niet langer
vertrouwelijk zullen zijn. Behoudens het voorgaande omvat vertrouwelijke informatie van Apple
niet het volgende: (i) informatie die algemeen en legitiem beschikbaar is voor het publiek zonder
schuld of inbreuk van U, (ii) informatie die algemeen beschikbaar wordt gesteld voor het publiek
door Apple, (iii) informatie die onafhankelijk door U is ontwikkeld zonder het gebruik van
vertrouwelijke informatie van Apple, (iv) informatie die rechtmatig is verkregen van een derde
partij die het recht had om deze zonder beperking aan U over te dragen of openbaar te maken, of
(v) enige FOSS die is opgenomen in de Apple-software en vergezeld is van licentievoorwaarden
die geen vertrouwelijkheidsverplichtingen opleggen aan het gebruik of de openbaarmaking van
dergelijke FOSS. Verder stemt Apple ermee in dat U niet gebonden bent aan de voorgaande
vertrouwelijkheidsvoorwaarden met betrekking tot technische informatie over pre-release Applesoftware en -services die door Apple zijn bekendgemaakt op WWDC (Worldwide Developers
Conference, de wereldwijde ontwikkelaarsconferentie van Apple), behalve dat U geen
screenshots mag posten van of openbare recensies mag schrijven over pre-release Applesoftware, Apple-services of -hardware, en deze ook niet mag herdistribueren.
9.2
Verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie van Apple
U stemt ermee in om vertrouwelijke informatie van Apple te beschermen met ten minste dezelfde
mate van zorg die U gebruikt om Uw eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbaar belang te
beschermen, maar in elk geval minimaal met een redelijke mate van zorg. U stemt ermee in om
de vertrouwelijke informatie van Apple uitsluitend te gebruiken om Uw rechten uit te oefenen en
Uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, en U stemt ermee in om de
vertrouwelijke informatie van Apple niet voor enig ander doel, voor Uw eigen voordeel of dat van een
derde partij, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. U stemt er verder
mee in geen vertrouwelijke informatie van Apple bekend te maken of te verspreiden aan iemand
anders dan: (i) personen die horen tot Uw Geautoriseerde ontwikkelaars, Werknemers of Toegestane
gebruikers, die op de hoogte moeten zijn van de desbetreffende informatie en die gebonden zijn door
een schriftelijke overeenkomst die ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van de vertrouwelijke
informatie van Apple verbiedt; of (ii) tenzij anders overeengekomen of schriftelijk toegestaan door
Apple. U mag vertrouwelijke informatie van Apple openbaar maken voor zover dit wettelijk verplicht is,
op voorwaarde dat U een redelijke inspanning doet om Apple van een dergelijke verplichting op de
hoogte te stellen voordat U de vertrouwelijke informatie van Apple openbaar maakt, en dat U
bescherming van de vertrouwelijke informatie van Apple verkrijgt. U erkent dat schade vanwege
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ongepaste openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Apple onherstelbaar kan zijn. Apple is
daarom gerechtigd om, naast andere verhaalsmogelijkheden, via een (voorlopig) gerechtelijk bevel
redelijke schadevergoeding te vorderen.
9.3
Bij Apple ingediende informatie die niet als vertrouwelijk wordt beschouwd
Apple werkt samen met veel applicatie- en softwareontwikkelaars en sommige van de producten
van deze ontwikkelaars kunnen lijken op of concurreren met Uw Applicaties voor intern gebruik.
Apple kan ook eigen soortgelijke of concurrerende Applicaties en Producten ontwikkelen of kan
besluiten dit in de toekomst te doen. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, kan Apple niet
instemmen met, en doet Apple uitdrukkelijk afstand van, vertrouwelijkheidsverplichtingen of
gebruiksbeperkingen, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die U mogelijk verstrekt
in verband met deze Overeenkomst of het Programma, inclusief informatie over Uw Applicatie
voor intern gebruik en metadata (naar dergelijke openbaarmakingen wordt verwezen als
‘Openbaarmakingen van licentiehouder’). U gaat ermee akkoord dat dergelijke
openbaarmakingen door de licentiehouder niet vertrouwelijk zullen zijn. Het staat Apple vrij om
alle openbaarmakingen door de licentiehouder onbeperkt te gebruiken en openbaar te maken
zonder U hiervan op de hoogte te stellen of hiervoor compensatie te betalen. U ontheft Apple van
alle aansprakelijkheid en verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de ontvangst, de beoordeling,
het gebruik of de openbaarmaking van enig deel van enige Openbaarmakingen van de
licentiehouder. Alle fysieke materialen die U bij Apple indient, worden eigendom van Apple en
Apple is niet verplicht om die materialen aan U te retourneren of de vernietiging ervan te
certificeren.
9.4
Persberichten en andere publiciteit
U mag geen persbericht uitgeven of andere publieke uitspraken doen over deze Overeenkomst,
de voorwaarden van de Overeenkomst of de relatie van de partijen zonder de uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple, die naar goeddunken van Apple kan worden
onthouden.

10.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat U ermee akkoord Apple, en op
verzoek van Apple, haar directeuren, functionarissen, werknemers, onafhankelijke contractanten
en agenten (elk een ‘Gevrijwaarde Apple-partij’) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen
tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven en kosten, inclusief maar niet
beperkt tot advocatenhonoraria en gerechtskosten (gezamenlijk ‘Verliezen’) die zijn gemaakt door
een Gevrijwaarde Apple-partij en die voortvloeien uit of verband houden met een van de
volgende zaken (maar voor de doeleinden van deze sectie uitgezonderd enige Applicatie voor
intern gebruik voor macOS die geen gebruik maakt van Apple-services of -certificaten): (i) Uw
schending van enige certificering, overeenkomst, verplichting, vertegenwoordiging of garantie in
deze Overeenkomst; (ii) enige claims dat Uw Gedekte product of metadata of de implementatie,
levering, gebruik of invoer van Uw Gedekte product (afzonderlijk of als een essentieel onderdeel
van een combinatie) het intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden schendt/
schenden; (iii) claims van een Werknemer, Klant, Toegestane entiteit of Toegestane gebruiker
over Uw Gedekte product, inclusief, maar niet beperkt tot, een schending van enige van Uw
verplichtingen onder enige eindgebruikerslicentie die U opneemt voor Uw Gedekte product; (iv)
Uw gebruik van de Apple-software, -certificaten of -services (inclusief, maar niet beperkt tot,
gebruik van MDM, configuratieprofielen en certificaten), Uw Gedekt product, metadata,
Implementatie-apparaten of Uw ontwikkeling en implementatie van enig Gedekt product; en/of (v)
enige claims van MDM-klanten over Uw compatibele producten, evenals enige claims dat Uw
compatibele producten inbreuk maken op het intellectuele eigendom of eigendomsrechten van
derden of deze schenden.
U erkent dat noch de Apple-software, noch enige -services bedoeld zijn voor gebruik in de
ontwikkeling van Gedekte producten waarbij fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud,
functionaliteit, services, gegevens of informatie die door een van de voorgaande worden verstrekt
of het falen van een van de voorgaande, kunnen leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of
ernstige fysieke of milieuschade, en, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat U
hierbij akkoord om elke Gevrijwaarde Apple-partij schadeloos te stellen, te verdedigen en te
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vrijwaren tegen alle Verliezen die een dergelijke Gevrijwaarde Apple-partij lijdt als gevolg van
dergelijk gebruik.
In geen geval mag U een schikking treffen of een dergelijke overeenkomst aangaan met derden
die van invloed is op de rechten van Apple of die Apple op enigerlei wijze bindt, zonder de
voorafgaande, schriftelijke toestemming van Apple.

11.

Looptijd en beëindiging

11.1
Looptijd
De Looptijd van deze Overeenkomst wordt verlengd tot de volgende verjaardag van de
oorspronkelijke activeringsdatum van Uw Programma-account en wordt, afhankelijk van Uw
betaling van jaarlijkse verlengingskosten en naleving van de voorwaarden van deze
Overeenkomst, automatisch verlengd voor opeenvolgende Looptijden van een jaar, tenzij eerder
beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst.
11.2
Beëindiging
Deze Overeenkomst en alle rechten en licenties die Apple hieronder verleent en alle services die
hieronder worden verleend, worden met onmiddellijke ingang beëindigd na kennisgeving van
Apple:
(a) als U of een van Uw Werknemers of Toegestane gebruikers niet voldoet aan enige
voorwaarde van deze Overeenkomst met uitzondering van de hieronder in deze Artikel 11.2
uiteengezette voorwaarden en een dergelijke schending niet binnen 30 dagen nadat U/deze
kennis hiervan hebt/heeft gekregen of hiervan op de hoogte bent/is gebracht, verhelpt;
(b) als U of een van Uw Werknemers niet voldoet aan de voorwaarden van Artikel 9
(Vertrouwelijkheid);
(c) in het geval van de omstandigheden die zijn beschreven die in de onderstaande subsectie
getiteld ‘Scheidbaarheid’;
(d) als U, op enig moment tijdens de Looptijd, een procedure wegens inbreuk op een octrooi
tegen Apple start;
(e) als U insolvent wordt, Uw schulden niet op de vervaldag betaalt, Uw bedrijf ontbindt of Uw
zakelijke activiteiten stopt, faillissement aanvraagt of een faillissementsaanvraag tegen U is
ingediend;
(f) als U of een van Uw vertegenwoordigers (inclusief eventuele begunstigden, eigenaren of
gelieerde of geassocieerde partijen) onderworpen bent/is of wordt aan sancties of andere
beperkingen in de landen waar de App Store beschikbaar is; of
(g) als U zich bezighoudt met of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan een misleidende,
frauduleuze, ongepaste, onwettige of oneerlijke handeling met betrekking tot deze
Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, wijziging of vervalsing van documenten, ongepast
gebruik van computersystemen of andere onjuiste voorstelling van zaken.
Apple kan deze Overeenkomst ook beëindigen, of Uw rechten om de Apple-software of -services
te gebruiken opschorten als U nieuwe Programmavereisten of Overeenkomstvoorwaarden niet
accepteert zoals beschreven in Artikel 4. Bovendien kan Apple Uw rechten om de Applesoftware of -services te gebruiken opschorten (inclusief het uitschakelen van Uw Applicaties voor
intern gebruik) in het geval dat Apple vermoedt dat Uw account is gecompromitteerd of dat Uw
account is gebruikt om applicaties te verspreiden die in strijd zijn met de voorwaarden van deze
Overeenkomst (bijv. het posten van een Applicatie voor intern gebruik op een openbare website,
het distribueren van een Applicatie voor intern gebruik onder consumenten). Elke partij kan deze
Overeenkomst gemakshalve beëindigen, om welke reden dan ook of zonder een reden op te
geven, door de andere partij minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijke kennisgeving te geven
van het voornemen om de Overeenkomst te beëindigen.
11.3
Gevolgen van beëindiging
Bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook, gaat U ermee akkoord om
onmiddellijk alle gebruik van de Apple-software en -services te staken en alle kopieën van de
Apple-software, geheel of gedeeltelijk, en alle informatie met betrekking tot de services (inclusief
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Uw Push-applicatie-ID) en alle kopieën van vertrouwelijke informatie van Apple in het bezit en
onder controle van U en Uw Werknemers, te wissen en te vernietigen. Op verzoek van Apple
gaat U ermee akkoord om een schriftelijke verklaring van de vernietiging aan Apple te
verstrekken. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst:
Artikelen 1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1(d), 3.1(e), 3.1(f), 3.2(d), 3.2(e), 3.2(f), 3.3, 5.1 (tweede en derde
alinea's), de laatste zin van de eerste alinea van Artikel 5.2 en de beperkingen van Artikel 5.2,
5.3, de beperkingen en disclaimers van Artikelen 6.1, 6.2 en 6.3, de tweede zin van Artikel 6.4,
Artikelen 7, 8 en 10 tot en met 15 van de Overeenkomst; binnen Bijlage 1, de laatste zin van
Sectie 1.1, Sectie 2, de tweede en derde zin van Sectie 4, Sectie 5, en Sectie 6; binnen Bijlage 2,
de laatste zin van Sectie 1.1, de derde en vierde zin van Sectie 1.3, Artikelen 1.4, 1.5, 1.6, 2.3,
2.4, 3.3, 3.4, de tweede en laatste zin van Sectie 4.2, Artikelen 4.3, 4.4, 4.5, 5 en Sectie 6, en
binnen Bijlage 3, Sectie 1.2, Artikelen 1.5, 1.6, 2, 3 en 4; binnen Bijlage 4, Artikelen 2.2, 2.3, 3.3
en 5; en binnen Bijlage 5, Artikelen 1.2, 1.3, 2, 3 en 4. Apple is niet aansprakelijk voor
compensatie, vrijwaring of schade van welke aard dan ook als gevolg van het beëindigen van
deze Overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden ervan, en beëindiging van deze
Overeenkomst doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel dat Apple heeft, nu of in
de toekomst.

12.

AFWIJZING VAN GARANTIE

De Apple-software of -services kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten die storingen of
gegevensverlies kunnen veroorzaken, en zijn mogelijk onvolledig. Apple en haar licentiegevers
behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de
toegang tot de Services (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te
schakelen. Apple en haar licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen of
het onbruikbaar maken van de toegang tot dergelijke Services. Apple of haar licentiegevers
kunnen ook beperkingen opleggen aan het gebruik van of toegang tot bepaalde Services, de
Services voor onbepaalde tijd verwijderen of de Services op elk gewenst moment en in elk geval
en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid annuleren. VOOR ZOVER MAXIMAAL
TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ERKENT U UITDRUKKELIJK EN
GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE EN ALLE
SERVICES OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT
DE VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BIJ U
LIGT. DE APPLE-SOFTWARE EN ALLE SERVICES WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE
STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN
APPLE, AGENTEN VAN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN APPLE (GEZAMENLIJK ‘APPLE’
GENOEMD VOOR DE DOELEINDEN VAN DE ARTIKELEN 12 EN 13) WIJZEN HIERBIJ ALLE
GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE EN
-SERVICES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN,
ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN
VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN
DERDEN. APPLE BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN INTERFERENTIE MET UW GEBRUIK VAN
DE APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES, DAT DE APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES AAN UW
VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE WERKING VAN DE APPLE-SOFTWARE OF DE
VERLENING VAN SERVICES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN,
DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES WORDEN
GECORRIGEERD, OF DAT DE APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES COMPATIBEL IS/ZIJN
MET TOEKOMSTIGE APPLE-PRODUCTEN, -SERVICES OF -SOFTWARE OF ENIGE
SOFTWARE, APPLICATIES OF SERVICES VAN DERDEN OF DAT DE INFORMATIE DIE IS
OPGESLAGEN OF VERZONDEN VIA APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES NIET VERLOREN
GAAT, GECORRUMPEERD WORDT OF BESCHADIGD RAAKT. U ERKENT DAT DE APPLESOFTWARE EN -SERVICES NIET BEDOELD OF GESCHIKT IS/ZIJN VOOR GEBRUIK IN
SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR FOUTEN, VERTRAGINGEN, STORINGEN OF
ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE VERZENDING OF OPSLAG VAN GEGEVENS OF
INFORMATIE DOOR OF VIA DE APPLE-SOFTWARE KAN LEIDEN TOT LETSEL OF
FINANCIËLE, FYSIEKE, EIGENDOMS- OF MILIEUSCHADE, MET INBEGRIP VAN EN
ZONDER BEPERKING DE WERKING VAN KERNFACILITEITEN,
LUCHTVAARTUIGENNAVIGATIE- OF COMMUNICATIESYSTEMEN,
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LUCHTVERKEERSLEIDING, LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN OF
WAPENSYSTEMEN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES
VERSTREKT DOOR APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE
VERTEGENWOORDIGER KAN NIMMER EEN GARANTIE INHOUDEN DIE NIET AL EXPLICIET
IS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN DE APPLE-SOFTWARE OF -SERVICES IN
GEBREKE BLIJFT/BLIJVEN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NODIGE
SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE. Locatiegegevens en eventuele kaartgegevens die door
de Services of de Software worden verstrekt, zijn alleen voor elementaire navigatiedoeleinden en
zijn niet bedoeld om op te vertrouwen in situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens nodig zijn
of waar foutieve, onnauwkeurige of onvolledige locatiegegevens tot de dood, persoonlijk letsel,
materiële schade of milieuschade kunnen leiden. Noch Apple, noch enige van haar licentiegevers
garandeert de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van
de locatiegegevens of andere gegevens of informatie die door de Services of de Software worden
weergegeven.

13.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.

Algemene juridische voorwaarden

VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS APPLE IN
GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR LICHAMELIJK LETSEL OF INCIDENTELE, SPECIALE,
INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF ALS STRAF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDING, MET
INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING,
GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE
OF VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE
OVEREENKOMST, UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE APPLE-SOFTWARE,
APPLE-SERVICES OF APPLE-CERTIFICATEN TE GEBRUIKEN, OF UW
ONTWIKKELINGSINSPANNINGEN, INTERNE IMPLEMENTATIE-INSPANNINGEN OF
DEELNAME AAN HET PROGRAMMA, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, OF ONDER EEN
CONTRACTTHEORIE, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN
NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS APPLE OP
DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN
NIETTEGENSTAANDE HET NIET BIEDEN VAN EEN ESSENTIEEL DOEL OF OPLOSSING. In
geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Apple jegens U onder deze Overeenkomst voor
alle schade (anders dan vereist door de toepasselijke wetgeving in gevallen van persoonlijk
letsel) meer bedragen dan vijftig dollar ($ 50,00).

14.1
Kennisgevingen van derden
Onderdelen van de Apple-software of -services kunnen software of ander auteursrechtelijk
beschermd materiaal van derden gebruiken of bevatten. Erkenning van rechten,
licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke
materialen zijn vervat in de elektronische Documentatie voor de Apple-software en -services en
Uw gebruik van dit materiaal is onderworpen aan de respectieve voorwaarden.
14.2
Toestemming voor verzameling en gebruik van gegevens
A.
Pre-releaseversies van iOS, watchOS, tvOS, iPadOS en macOS
Voor leverings- en testdoeleinden, en om Apple, haar partners en externe ontwikkelaars te helpen
hun producten en services te verbeteren, en tenzij U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars zich
afmelden in de pre-releaseversies van iOS, watchOS, tvOS, iPadOS of macOS, indien van
toepassing, erkent U dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten diagnostische,
technische en gebruikslogboeken en informatie van Uw Geautoriseerde testunits (waarop prereleaseversies van de Apple-software en -services worden uitgevoerd) zullen verzamelen,
gebruiken, opslaan, verzenden, verwerken en analyseren (gezamenlijk ‘Verzamelen’) als
onderdeel van het ontwikkelaarsproces. Deze informatie wordt verzameld in een vorm waardoor
U of Uw Geautoriseerde ontwikkelaars niet persoonlijk worden geïdentificeerd en kan op elk
moment worden verzameld bij Uw Geautoriseerde testunits. De informatie die wordt Verzameld
omvat, maar is niet beperkt tot, algemene diagnostische en gebruiksgegevens, verschillende
unieke apparaat-ID's, verschillende unieke systeem- of hardware-ID's, details over hardware- en
besturingssysteemspecificaties, prestatiestatistieken en gegevens over hoe U Uw geautoriseerde
testunit, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, en, als locatieservices is
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ingeschakeld, bepaalde locatiegegevens gebruikt. U stemt ermee in dat Apple dergelijke
diagnostische en technische gegevens, gebruikslogboeken en informatie mag delen met partners
en externe ontwikkelaars om hen in staat te stellen hun producten en services die werken op of in
verband met producten van het merk Apple, te verbeteren. Door pre-releaseversies van iOS,
watchOS, tvOS, iPadOS of macOS op Uw Geautoriseerde testunits te installeren of te
gebruiken, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen en
agenten Uw toestemming hebben om al dergelijke informatie te verzamelen en deze te
gebruiken zoals hierboven in deze Sectie is uiteengezet.
B.
Andere pre-releaseversies van Apple-software en -services
Om de producten en services van Apple te testen, aan te bieden en te verbeteren, en alleen als U
ervoor kiest om andere pre-releaseversies van Apple-software of -services die worden geleverd
als onderdeel van het ontwikkelaarsproces of -programma te installeren of te gebruiken, erkent U
dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten mogelijk diagnostische, technische,
gebruiks- en gerelateerde informatie verzamelen van andere pre-release-software en -services
van Apple. Apple stelt U op de hoogte van het Verzamelen van dergelijke informatie op de
webportal van het Programma, en U dient de releaseopmerkingen en andere informatie die door
Apple op een dergelijke locatie wordt bekendgemaakt zorgvuldig door te lezen voordat U besluit
om al dan niet dergelijke pre-releaseversies van Apple-software of -services te installeren of te
gebruiken. Door dergelijke pre-releaseversies van Apple-software en -services te
installeren of te gebruiken, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Apple en haar
dochterondernemingen en agenten Uw toestemming hebben om al deze informatie te
verzamelen en deze te gebruiken zoals hierboven is uiteengezet.
C.
Services voor apparaatimplementatie
Om de apparaatinrichtings-, accountverificatie- en implementatiefuncties van de Apple-software
en -services te installeren en te gebruiken, zijn mogelijk bepaalde unieke identificatiegegevens
voor Uw computer, iOS-producten, watchOS-apparaten, tvOS-apparaten en accountinformatie
nodig. Deze unieke identificatiegegevens kunnen Uw e-mailadres, Uw Apple ID, een hardware-ID
voor Uw computer en apparaat-ID's zijn, die door U zijn ingevoerd in de Apple-software of
-services voor dergelijke producten van het merk Apple. Dergelijke identificatiegegevens kunnen
worden geregistreerd in verband met Uw interactie met de Service en Uw gebruik van deze
functies en de Apple-software en -services. Door deze functies te gebruiken, stemt U ermee in
dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten deze informatie mogen Verzamelen
om de Apple-software en -services te kunnen leveren, inclusief het gebruik van dergelijke
identificatiegegevens voor accountverificatie en fraudebestrijdingsmaatregelen. Als U deze
informatie niet wilt verstrekken, maak dan geen gebruik van de inrichtings-, implementatie- of
verificatiefuncties van de Apple-software of -services.
D.
Apple-services
Om de producten en services van Apple te testen, aan te bieden en te verbeteren, en alleen als U
ervoor kiest om de hieronder geleverde services te gebruiken (en tenzij hierin anders bepaald),
erkent U dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten mogelijk diagnostische,
technische, gebruiks- en gerelateerde informatie verzamelen van de Apple-services. Een deel
van deze informatie wordt verzameld in een vorm waardoor U niet persoonlijk geïdentificeerd
wordt. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn dat Apple informatie verzamelt waarmee U
persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar alleen als Apple te goeder trouw gelooft dat een
dergelijke verzameling redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) de Apple-services te leveren; (b) te
voldoen aan juridische procedures of verzoeken; (c) na te gaan of aan de voorwaarden van deze
Overeenkomst wordt voldaan; (d) fraude te voorkomen, inclusief het onderzoeken van mogelijke
technische problemen of overtredingen; of (e) de rechten, eigendommen, beveiliging of veiligheid
van Apple, haar ontwikkelaars, klanten of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan
door de wet. Door deze Apple-services te installeren of te gebruiken, erkent U en gaat U
ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen en agenten Uw toestemming
hebben om al deze informatie te Verzamelen en deze te gebruiken zoals uiteengezet in
deze Sectie. Verder stemt U ermee in dat Apple de diagnostische, technische en
gebruikslogboeken en andere informatie (met uitzondering van informatie waardoor personen
kunnen worden geïdentificeerd) mag delen met partners en externe ontwikkelaars om hen in
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staat te stellen hun producten en services te verbeteren die op of in combinatie met Appleproducten werken.
E.
Privacybeleid
Gegevens die krachtens deze Artikel 14.2 worden verzameld, worden behandeld volgens het
privacybeleid van Apple, dat te vinden is op http://www.apple.com/nl/legal/privacy.
14.3
Overdracht; relatie tussen de partijen
Deze Overeenkomst mag niet worden overgedragen en Uw verplichtingen ingevolge deze
Overeenkomst mogen niet door U worden gedelegeerd, geheel of gedeeltelijk, middels de wet,
een fusie of andere middelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Elke
poging tot overdracht zonder toestemming is nietig en ongeldig. Stuur een e-mail naar het volgende
adres om een verzoek in te dienen voor Apple's toestemming voor toewijzing:
devprograms@apple.com of, niettegenstaande Artikel 14.5, kunt U een schriftelijk verzoek sturen
naar Developer Support, Apple Inc., One Apple Park Way, 923-4DEV, Cupertino, CA, VS 95014. Deze
Overeenkomst zal niet worden geïnterpreteerd alsof hierdoor een agentrelatie, partnerschap, joint
venture, fiduciaire verplichting of ander juridisch verband tussen U en Apple tot stand komt; het is U
niet toegestaan om expliciet of impliciet het tegendeel te beweren of anderszins die indruk te wekken.
Derden kunnen geen rechten aan deze overeenkomst ontlenen.
14.4
Onafhankelijke ontwikkeling
Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Apple om producten of technologieën
te ontwikkelen, te verwerven, in licentie te geven, op de markt te brengen, te promoten of te
distribueren die dezelfde of vergelijkbare functies uitvoeren als, of anderszins concurreren met,
Uw Gedekte Producten of enige andere producten of technologieën die U mogelijk ontwikkelt,
produceert, op de markt brengt of distribueert.
14.5
Kennisgevingen
Alle kennisgevingen met betrekking tot deze overeenkomst zullen schriftelijk worden gedaan,
behalve zoals uiteengezet in Artikel 14.3. Kennisgevingen worden als gedaan beschouwd door
Apple wanneer deze naar U zijn verzonden op het e-mailadres of postadres dat U hebt
opgegeven tijdens het aanmeldproces. Behalve zoals uiteengezet in Artikel 14.3, worden alle
kennisgevingen aan Apple in verband met deze Overeenkomst als gedaan beschouwd (a) bij
persoonlijke aflevering, (b) drie werkdagen na verzending per koerier met schriftelijk bewijs van
ontvangst, en (c) vijf werkdagen na verzending per aangetekende post, port betaald, naar het
volgende Apple-adres: Developer Relations Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, MS
169-4ISM, Cupertino, Californië, 95014, VS. U stemt in met de ontvangst van kennisgevingen via
e-mail en U verklaart dat dergelijke elektronische kennisgevingen die Apple aan U stuurt aan de
wettelijke communicatievereisten voldoen. Een partij kan het e-mailadres of postadres wijzigen
door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen zoals hierboven beschreven.
14.6
Scheidbaarheid
Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een clausule uit deze Overeenkomst niet-afdwingbaar
is, om welke reden dan ook, zal die clausule uit deze Overeenkomst worden afgedwongen tot de
maximaal toegestane grens, om zo gevolg te geven aan de intenties van de partijen en blijft de
rest van de Overeenkomst volledig van kracht. Als de toepasselijke wetgeving U echter verbiedt
of beperkt om volledig en specifiek te voldoen aan de Artikelen van deze overeenkomst met de
titel ‘Licentie en beperkingen voor intern gebruik’, ‘Uw verplichtingen’, ‘Apple-certificaten;
Herroeping’ of ‘Implementatie’, of de afdwingbaarheid van een van die Artikelen verhindert, wordt
deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd en moet U onmiddellijk stoppen met het gebruik van
de Apple-software zoals beschreven in de Sectie getiteld ‘Looptijd en beëindiging’
14.7
Ontheffing en opbouw
Als Apple bepalingen van deze Overeenkomst niet kan naleven, wordt dit niet beschouwd als een
ontheffing voor toekomstige naleving van dergelijke bepalingen. Wetten of regelgevingen waarin
is opgenomen dat het taalgebruik van een contract wordt opgebouwd aan de hand van een
concept, zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst. Sectiekoppen dienen alleen ter
informatie en moeten niet worden gebruikt voor het opbouwen of interpreteren van deze
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Overeenkomst.
14.8
Exportcontrole
A. U mag de Apple-software, -services of -documentatie niet gebruiken, exporteren, opnieuw
exporteren, importeren, verkopen, vrijgeven of overdragen, behalve wanneer toegestaan door de
Amerikaanse wetgeving, de wetten van het rechtsgebied waarin U de Apple-software hebt
verkregen en enige andere toepasselijke wet- en regelgeving. In het bijzonder, maar zonder
beperking, mogen de Apple-software, -services, -broncode, -technologie en -documentatie
(gezamenlijk ‘Apple-technologie’ genoemd voor de doeleinden van deze Sectie 14.8) niet worden
geëxporteerd, opnieuw geëxporteerd, overgedragen of vrijgegeven (a) naar landen onder
embargo van de VS of (b) naar iedereen op de lijst van Specially Designated Nationals
(Specifieke nationale burgers) van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de lijst van
geweigerde personen van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken of op andere
lijsten met beperkte partijen. Door gebruik te maken van de Apple-technologie verklaart U en
garandeert U dat U niet in een dergelijk land bent gevestigd of op een dergelijke lijst staat. U
stemt er ook mee in dat U de Apple-technologie niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden
zijn door de Amerikaanse wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de
fabricage of de productie van nucleaire, raket-, chemische of biologische wapens of enig ander
militair eindgebruik. U verklaart dat pre-releaseversies van de Apple-technologie alleen zullen
worden gebruikt voor ontwikkelings- en testdoeleinden en niet zullen worden verhuurd, verkocht,
geleased, in sublicentie gegeven, toegewezen of anderszins overgedragen. Verder verklaart U
dat U geen producten, processen of diensten zult verkopen, overdragen of exporteren die een
direct product zijn van dergelijke pre-release Apple-technologie.
B. U verklaart en garandeert dat U en Uw vertegenwoordigers (inclusief eventuele begunstigden,
eigenaren, gelieerde en/of geassocieerde partijen): (a) niet op enige sanctielijsten staan in de
landen waar de App Store beschikbaar is, (b) geen zaken doen in een van de landen met een
embargo van de VS, en (c) geen militaire eindgebruikers zijn zoals gedefinieerd in 15 CFR § 744.
14.9
Eindgebruikers binnen de overheid
De Apple-software en -documentatie zijn 'Commercial Items' (Commerciële items) in de zin van
het Amerikaanse Wetboek van Federale Voorschriften (C.F.R), Titel 48, § 2.101, bestaande uit
'Commercial Computer Software' (Commerciële computersoftware) en 'Commercial Computer
Software Documentation' (Documentatie voor commerciële computersoftware) in de zin van
C.F.R, Titel 48, § 12.212 dan wel § 227.7202. In overeenstemming met 48 C.F.R. § 12.212 c.q.
48 C.F.R. § 227.7202-1 t/m 227.7202-4 worden Commerciële computersoftware en Documentatie
voor commerciële computersoftware als volgt in licentie gegeven aan eindgebruikers binnen de
Amerikaanse overheid: (a) uitsluitend als commerciële goederen en (b) met alleen die rechten die
op grond van de hierin vervatte voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend.
Ongepubliceerde rechten zijn voorbehouden op grond van de auteursrechtwetgeving van de
Verenigde Staten.
14.10 Oplossen van geschillen; toepasselijk recht
Iedere procedure of andere geschiloplossing tussen U en Apple die voortkomt uit of gerelateerd is
aan deze Overeenkomst, de Apple-software of Uw relatie met Apple zal plaatsvinden in het
'Northern District' van Californië, en U en Apple stemmen hierbij in met de persoonlijke jurisdictie
van en exclusieve relatieve competentie in de staat en federale rechtbank binnen dat District met
betrekking tot dergelijke procedure of geschiloplossing. Op deze Overeenkomst is het recht van
de Verenigde Staten en de Staat van Californië van toepassing en deze Overeenkomst is volgens
dit recht opgesteld, uitgezonderd de Californische wetsbepalingen inzake wetsconflicten.
Niettegenstaande het voornoemde:
(a) Indien U een agentschap, orgaan of afdeling van de federale overheid van de Verenigde
Staten bent, is deze Overeenkomst onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van
Amerika, en bij afwezigheid van toepasselijk federaal recht zullen de wetten van de Staat van
Californië van toepassing zijn. Verder, en ongeacht of ergens in deze Overeenkomst het
tegengestelde staat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Artikel 10 (Schadeloosstelling)),
zullen alle aanspraken, eisen, klachten en geschillen zijn onderworpen aan de ‘Contract Disputes
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Act’ (41 U.S.C. §§ 601-613), de ‘Tucker Act’ (28 U.S.C. § 1346(a) en § 1491) of de ‘Federal Tort
Claims Act’ (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), indien toepasselijk, of
andere toepasselijke besturende autoriteit. Voor de duidelijkheid: als U een agentschap, orgaan
of afdeling van de federale, staats- of lokale overheid van de VS bent of een openbare en
erkende onderwijsinstelling in de VS, dan zijn Uw vrijwaringsverplichtingen alleen toepasselijk
voor zover zij er niet toe leiden dat U enig toepasselijk recht zult schenden (bijvoorbeeld de AntiDeficiency Act), en voor zover U enige wettelijk vereiste machtiging of machtigende wet hebt;
(b) Als U (als de entiteit die deze Overeenkomst aangaat) een openbare en erkende
onderwijsinstelling in de VS bent of een agentschap, orgaan of afdeling van de federale, staatsof lokale overheid van de VS bent of een afdeling binnen een staats- of lokale overheid in de VS
bent, dan (a) wordt deze Overeenkomst beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming
met de wetten van de staat (in de VS) waar Uw entiteit zijn hoofdzetel heeft, met uitzondering van
de wetsbepalingen van die staat die betrekking hebben op conflicterende wetten; en (b) zullen
alle rechtszaken of andere vormen van geschillenbeslechting tussen U en Apple die het gevolg
zijn of betrekking hebben op deze Overeenkomst, de Apple-software of Uw relatie met Apple
plaatsvinden voor de federale rechtbank in het 'Northern District' van Californië, en U en Apple
stemmen hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van en exclusieve relatieve competentie van
zo'n District behalve als deze instemming nadrukkelijk is verboden bij de wetten van de staat
waarin Uw entiteit is gevestigd; en
(c) Als U een internationale, intergouvernementele organisatie bent waaraan immuniteit is
verleend van de jurisdictie van nationale rechtbanken door Uw intergouvernementele handvest of
overeenkomst, dan zal elke controverse of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze
Overeenkomst, of het schenden hiervan, behandeld worden door arbitrageprocedure voor het
International Centre for Dispute Resolution op basis van de International Arbitrage Rules
(Internationale arbitrageregels) hiervan. De arbitrage zal plaatsvinden in Londen, Engeland; de
taal is Engels, en er zullen drie arbiters zijn. U gaat ermee akkoord om op verzoek van Apple
bewijs te overleggen van Uw status als een intergouvernementele organisatie met dergelijke
privileges en immuniteiten.
Deze Overeenkomst zal niet onderworpen zijn aan het Weens Koopverdrag. De toepassing van
dit verdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.11 Volledige Overeenkomst; geldend taalgebruik
Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het
gebruik van de Apple-software, Apple-services en Apple-certificaten die hieronder worden
gelicentieerd en deze Overeenkomst vervangt, tenzij hierin anders vermeld, alle eerdere
afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ervan. Niettegenstaande het
voorgaande, stemt U ermee in dat de licentieovereenkomst die bij dergelijke materialen hoort in
aanvulling op Artikel 9 (Vertrouwelijkheid) van deze overeenkomst ook van toepassing is op
Uw gebruik van dergelijke materialen. Als U de Xcode- en Apple SDK's-overeenkomst bent
aangegaan of later aangaat, is deze Apple Developer Enterprise Program-licentieovereenkomst
van toepassing in het geval van inconsistenties tussen de twee met betrekking tot hetzelfde
onderwerp; op voorwaarde echter dat deze Apple Developer Enterprise Program License
Agreement niet is bedoeld om U te beletten rechten uit te oefenen die aan U zijn verleend in de
Overeenkomst van Xcode en Apple SDK's in overeenstemming met de daarin uiteengezette
voorwaarden. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd: (a) door een schriftelijk
amendement dat door beide partijen wordt ondertekend, of (b) in de mate die expliciet wordt
toegestaan door deze Overeenkomst (bijv. via een door Apple geschreven kennisgeving of e-mail
aan U). Vertalingen van deze Overeenkomst worden U als gunst geboden, en wanneer er een
conflict is tussen de Engelse versie en een niet-Engelse versie, heeft de Engelse versie van deze
Overeenkomst voorrang, voor zover niet verboden door lokale wetgeving in Uw jurisdictie. Als U
zich in de provincie Quebec in Canada bevindt of als U een overheidsorganisatie in Frankrijk
bent, dan is de volgende clausule op U van toepassing: De partijen bevestigen hierbij dat deze
Overeenkomst en alle daarmee samenhangende documenten op hun verzoek in het Engels zijn
opgesteld. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient
rédigés en anglais.
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Bijlage 1
(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor Apple Push-kennisgevingsservice en Lokale
kennisgevingen
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van de APN-service (Apple Push Notification, Apple Pushkennisgeving):
1.

Gebruik van de APN

1.1
U mag de APN alleen gebruiken in Uw Applicaties voor intern gebruik, Uw Passen en/of
voor het verzenden van Safari-push-kennisgevingen naar het macOS-bureaublad van gebruikers
van Uw Site die ervoor hebben gekozen om kennisgevingen te ontvangen via Safari op macOS.
U, Uw Applicatie voor intern gebruik en/of Uw Pas mogen alleen toegang zoeken tot de APN via
de APN-API en alleen als aan U door Apple een Push-applicatie-ID is toegewezen. Met
uitzondering van een serviceprovider die U assisteert bij het gebruik van de APN, gaat U ermee
akkoord Uw Push-applicatie-ID niet met derden te delen. U begrijpt dat U geen toestemming krijgt
om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de APN na het verlopen of beëindigen van Uw
Overeenkomst.
1.2
U mag de APN- en APN-API's alleen gebruiken voor het verzenden van pushkennisgevingen naar Uw Applicatie voor intern gebruik, Uw Pas of het macOS-bureaublad van
gebruikers van Uw Site die ervoor hebben gekozen om Safari-push-kennisgevingen via Safari op
macOS of voor gebruik als onderdeel van MDM te ontvangen, of voor het verzenden van
configuratieprofielen zoals toegestaan door de Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot
bijlage 2), de APN-documentatie en alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief alle
intellectuele eigendomswetten).
1.3
U begrijpt dat, voordat U een eindgebruiker push-kennisgevingen stuurt via de APN, de
eindgebruiker moet instemmen met het ontvangen van dergelijke kennisgevingen. U stemt ermee
in door Apple geïmplementeerde toestemmingspanelen of systeemvoorkeuren van Apple voor het
in- of uitschakelen van de berichtenfunctionaliteit niet uit te schakelen, te negeren of anderszins
te verstoren. Als de eindgebruiker geen toestemming geeft om push-kennisgevingen te
ontvangen of deze toestemming later intrekt, mag U de eindgebruiker geen push-kennisgevingen
sturen.
2.

Aanvullende vereisten

2.1
U mag de APN of Lokale berichten niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde
berichten naar eindgebruikers of voor phishing of spamming, inclusief maar niet beperkt tot
activiteiten die in strijd zijn met antispamwetten en -voorschriften, of die anderszins ongepast,
misplaatst of illegaal zijn. De APN en Lokale berichten moeten worden gebruikt voor het
verzenden van relevante berichten naar een gebruiker die een voordeel opleveren (bijvoorbeeld
een reactie op een verzoek van een eindgebruiker om informatie, het verstrekken van informatie
die relevant is voor de Applicatie voor intern gebruik).
2.2
U mag de APN of Lokale berichten niet gebruiken voor advertenties, productpromotie of
direct marketing van welke aard dan ook (bijv. up-selling, cross-selling, enz.), inclusief, maar niet
beperkt tot, het verzenden van berichten om het gebruik van Uw Applicatie voor intern gebruik te
promoten of de beschikbaarheid van nieuwe functies of versies te adverteren. Niettegenstaande het
voorgaande mag U de APN of Lokale kennisgevingen gebruiken voor promotionele doeleinden in
verband met Uw Pas, zolang dit gebruik rechtstreeks verband houdt met de Pas, er kan bijvoorbeeld
een winkelbon naar Uw Pas worden gestuurd in Wallet.

2.3
U mag de algehele netwerkcapaciteit of bandbreedte van de APN niet buitensporig
gebruiken, of een iOS-product, Apple Watch, Apple TV, macOS of een eindgebruiker met
buitensporige push-kennisgevingen of lokale kennisgevingen belasten, zoals door Apple
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redelijkerwijs naar eigen goeddunken kan worden bepaald. Bovendien stemt U ermee in om de
netwerken of servers van Apple of servers of netwerken van derden die zijn verbonden met de
APN niet te beschadigen of verstoren, of het gebruik van de APN door andere ontwikkelaars
anderszins te verstoren.
2.4
U mag de APN of Lokale berichten niet gebruiken om materiaal te verzenden dat
obscene, pornografische, aanstootgevende of lasterlijke inhoud of materiaal van welke aard dan
ook (tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto's, geluiden, enz.) of andere inhoud of
materialen bevat die mogelijk verwerpelijk worden bevonden door de eindgebruiker van Uw
Applicatie voor intern gebruik, Uw Pas of Uw Site.
2.5
U mag geen materiaal verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen dat virussen
of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de normale werking van de APN
of een iOS-product, Apple Watch, Apple TV of macOS kunnen schaden, verstoren of beperken,
en U stemt ermee in geen beveiligings-, digitale ondertekenings-, verificatie- of
authenticatiemechanismen die zijn opgenomen in of worden gebruikt door de APN uit te
schakelen, te vervalsen, te hacken of anderszins te verstoren, of anderen in staat te stellen dit te
doen.
3.
Aanvullende voorwaarden voor push-ID's van websites. Onderworpen aan de
voorwaarden van deze overeenkomst, begrijpt U en gaat U ermee akkoord dat Safari-pushberichten die U verzendt met behulp van de push-ID van Uw website, moeten worden verzonden
onder Uw eigen naam, handelsmerk of merk (een gebruiker moet bijvoorbeeld weten dat de
communicatie afkomstig is van Uw site) en een pictogram, handelsmerk, logo of ander
identificerend merkteken voor Uw site moeten bevatten. U stemt ermee in om geen verkeerde
voorstelling van zaken te geven of U voor te doen als een andere Site of entiteit, of gebruikers
anderszins te misleiden over de maker van de Safari-push-bericht. Indien U verwijst naar een
handelsmerk of merk van een derde partij in Uw Safari-push-bericht, verklaart en garandeert U
dat U over de nodige rechten beschikt.
4.
Levering door de APN of via Lokale berichten. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat
om de APN te verstrekken en Uw push-berichten beschikbaar te stellen op iOS-producten, Apple
Watch, Apple TV of macOS, Apple Uw push-berichten kan verzenden via verschillende openbare
netwerken, in verschillende media, en Uw push-berichten kan aanpassen of wijzigen om te
voldoen aan de technische en andere vereisten voor de verbinding met netwerken of apparaten.
U erkent en gaat ermee akkoord dat APN geen gegarandeerde of veilige leveringsservice is, en
ook niet zo bedoeld is, en dat U er niet als zodanig op zult vertrouwen. Verder stemt U ermee in,
als voorwaarde voor het gebruik van de APN of het afleveren van Lokale berichten, geen
gevoelige persoonlijke of vertrouwelijke informatie van een persoon te verzenden (bijv. een
sofinummer, het nummer van een financiële rekening of transactiegegevens, of enige informatie
waar de persoon mogelijk een redelijke verwachting van veilige verzending heeft) als onderdeel
van elke dergelijke bericht, en stemt U ermee in alle toepasselijke bericht- of
toestemmingsvereisten na te leven met betrekking tot het verzamelen, verzenden, onderhouden,
verwerken of gebruiken van de persoonlijke gegevens van een eindgebruiker.
5.

Uw erkenningen. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

5.1
Apple te allen tijde en van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan U (a)
de APN kan wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van enige functie of functionaliteit, of
(b) de APN-API's kan wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven of opnieuw publiceren. U begrijpt dat
U door dergelijke wijzigingen mogelijk op eigen kosten Uw Applicaties voor intern gebruik, Uw
Passen of Uw sites moet aanpassen of bijwerken. Apple heeft geen uitdrukkelijke of impliciete
verplichting om de APN ter beschikking te (blijven) stellen en kan de APN op elk moment geheel
of gedeeltelijk opschorten of beëindigen. Apple is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of
kosten, van welke aard dan ook, die U of een andere partij hebben opgelopen naar aanleiding
van of in verband met een dergelijke opschorting of stopzetting of een andere wijziging van APN's
of APN-API's.
5.2
De APN is niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple beweert niet dat de
APN geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Als U ervoor kiest toegang
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te krijgen tot de APN en deze te gebruiken, doet U dit op eigen initiatief. U bent zelf
verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot,
plaatselijke wetgeving.
5.3
Apple verstrekt U de APN voor Uw gebruik met Uw Applicatie voor intern gebruik, Uw
Pas of Uw Site en verstrekt de APN niet rechtstreeks aan een eindgebruiker. U erkent en gaat
ermee akkoord dat alle Push-berichten door U, en niet door Apple, naar de eindgebruiker van Uw
Applicatie voor intern gebruik, Pas of Site worden verzonden, en dat U als enige aansprakelijk en
verantwoordelijk bent voor alle gegevens of inhoud die daarin worden verzonden en voor elk
dergelijk gebruik van de APN. Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat alle Lokale berichten
door U, en niet door Apple, naar de gebruiker van Uw Applicatie voor intern gebruik worden
verzonden, en dat U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk bent voor alle gegevens of
inhoud die daarin worden verzonden.
5.4
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van de
APN en is niet verplicht om onderhoud, technische of andere ondersteuning voor de APN te
bieden.
5.5
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot de APN te verwijderen, Uw gebruik
van de APN te beperken of Uw push-applicatie-ID te allen tijde naar eigen goeddunken in te
trekken.
5.6
Apple kan informatie (inclusief maar niet beperkt tot technische en diagnostische
informatie) over Uw gebruik van de APN controleren en verzamelen om Apple te helpen bij het
verbeteren van de APN en andere Apple-producten of -services en om Uw naleving van deze
Overeenkomst te verifiëren; op voorwaarde echter dat Apple geen toegang zal zoeken tot de
inhoud van push-berichten of deze openbaar zal maken, tenzij Apple te goeder trouw gelooft dat
een dergelijke toegang of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan
een wettelijk proces of verzoek; (b) de voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen,
inclusief onderzoek naar mogelijke schending hiervan; (c) beveiligings-, fraude- of technische
problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (d) de rechten,
eigendommen of veiligheid van Apple, haar ontwikkelaars, klanten of het publiek te beschermen
zoals door de wet wordt vereist of is toegestaan. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen
erkent U en gaat U ermee akkoord dat iOS, iPadOS, macOS en watchOS lokaal toegang hebben
tot push-berichten op het apparaat van een gebruiker, uitsluitend om te reageren op verzoeken
van gebruikers en om de gebruikerservaring en suggesties op het apparaat te personaliseren.
6.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
SCHADE OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE APN, MET
INBEGRIP VAN ONDERBREKINGEN VAN DE APN OF HET GEBRUIK VAN BERICHTEN, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STROOMUITVAL, SYSTEEMSTORINGEN,
NETWERKAANVALLEN, GEPLAND OF ONGEPLAND ONDERHOUD, OF ANDERE
ONDERBREKINGEN.
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Bijlage 2
(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van MDM en configuratieprofielen
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op Uw gebruik van MDM en configuratieprofielen.
1.

Gebruik van MDM en configuratieprofielen

1.1
U mag MDM alleen gebruiken voor Uw eigen interne, in-house beheer van de
Implementatie-apparaten van Uw Werknemers of Uw Toegestane gebruikers, of, als U door Apple
wordt geselecteerd als externe MDM-ontwikkelaar uitsluitend om toegang tot MDM te verlenen
voor Uw MDM-klanten als onderdeel van een Compatibel product. U of Uw MDM-klant mag MDM
alleen gebruiken met een MDM-certificaat en Configuratieprofiel die zijn geconfigureerd om te
reageren op het MDM-certificaat dat aan U of een dergelijke klant is toegewezen voor Uw
Compatibele producten. Elk gebruik van MDM is alleen toegestaan zoals uitdrukkelijk
geautoriseerd door Apple in deze Overeenkomst en binnen het MDM-protocol en -documentatie
en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. U begrijpt dat noch U noch
Uw MDM-klant toestemming heeft om toegang te krijgen tot MDM of dit te gebruiken na het
verlopen of beëindigen van Uw overeenkomst; op voorwaarde echter dat Uw MDM-klant MDM
mag blijven gebruiken als deze een afzonderlijke MDM-overeenkomst met Apple aangaat.
1.2
U mag alleen toegang krijgen tot MDM of dit gebruiken voor het beheer van de
Implementatie-apparaten van Uw Werknemers of Toegestane gebruikers of, als U door Apple
bent geselecteerd als een externe MDM-ontwikkelaar, voor het ontwikkelen van Compatibele
producten voor distributie en gebruik door Uw MDM-klanten. U begrijpt dat er een
Configuratieprofiel op elk ondersteund Apple-product moet worden geïnstalleerd voordat MDM of
apparaatconfiguraties met dat product worden gebruikt. U mag de Configuratieprofielen naar
ondersteunde producten van het merk Apple distribueren via e-mail of een webpagina, over-theair-distributie, via het gebruik van MDM, Apple Configurator of andere door Apple geleverde
installatieprogramma's, of via compatibele producten. U kunt alle Configuratieprofielen die U hebt
geïnstalleerd op elk gewenst moment verwijderen.
1.3
Om MDM te gebruiken, moet U een beveiligde server hebben om te communiceren met
APN van Apple en/of andere Apple-webservices, en U gaat ermee akkoord dat alle communicatie
tussen U en APN van Apple en/of andere Apple-webservices en MDM in overeenstemming moet
zijn met de voorwaarden. van deze Overeenkomst. U mag de algehele netwerkcapaciteit of
bandbreedte van dergelijke servers of services niet buitensporig gebruiken, zoals door Apple
redelijkerwijs naar eigen goeddunken kan worden bepaald. Bovendien stemt U ermee in om de
netwerken of servers van Apple, netwerken of servers van derden die zijn verbonden met de
APN, andere Apple-webservices of MDM, niet te schaden of te verstoren, of het gebruik van
voornoemde voorzieningen niet te verstoren.
1.4
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van MDM
of andere Apple-webservices en is niet verplicht om onderhoud, technische of andere
ondersteuning te bieden voor MDM of andere gerelateerde Apple-services. Apple garandeert niet
dat communicatie met Implementatie-apparaten, producten van het merk Apple van MDM-klanten
of Compatibele producten door het gebruik van MDM ononderbroken of foutloos zal zijn. Verder
kunnen netwerkomstandigheden en het gebruik van een product van het merk Apple door een
Werknemer of MDM-klant resulteren in vertragingen in opdrachten of reacties.
1.5
Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment naar eigen goeddunken
van U te eisen dat U elk gebruik van het MDM-protocol en de Configuratieprofielen staakt en dat
U Uw toegang tot MDM intrekt en/of Uw MDM-certificaat (en elk aan U verstrekt MDMondertekeningscertificaat) intrekt. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk uiteengezet, deelt U
geen materialen of documentatie die door Apple als onderdeel van MDM zijn verstrekt met
derden, en gebruikt U MDM en Configuratieprofielen alleen zoals hierin uitdrukkelijk is
toegestaan. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk geautoriseerd, stemt U ermee in om MDM niet,
geheel of gedeeltelijk, te verkopen, door te verkopen, te leasen of anderszins toegang of gebruik
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te verlenen aan een derde partij of te proberen een vervangende of vergelijkbare service te
creëren door gebruik van of toegang tot MDM, of gebruik van MDM met andere producten dan
Compatibele Apple-producten.
1.6
Apple is niet verantwoordelijk voor enige kosten, uitgaven, schade, verliezen (inclusief
maar niet beperkt tot gemiste zakelijke kansen of gederfde winst) of andere aansprakelijkheden
die U kunt oplopen als gevolg van het gebruik van Configuratieprofielen of MDM door U, inclusief
maar niet beperkt tot elke interne implementatie of elk gebruik door Uw MDM-klanten in verband
met Uw Compatibele producten.
2.

Aanvullende vereisten voor in-house implementatie

2.1
Als U MDM gebruikt voor Uw eigen in-house implementatie, stemt U ermee in om Uw
Werknemers en/of Toegestane gebruikers voorafgaand aan de installatie van
Configuratieprofielen ervan op de hoogte te brengen dat U op afstand zult kunnen communiceren
met hun Implementatie-apparaten, inclusief maar niet beperkt tot het inspecteren, installeren of
verwijderen van profielen, het bekijken welke applicaties zijn geïnstalleerd, het gebruiken van
functies voor beveiligd wissen en het afdwingen van wachtwoordcodes van apparaten. A l s
voorwa a rde voor het g eb ru ik va n het M DM - p rotoc ol voor derg el ij ke doel ein den ,
verk l a a rt en ga ra n deert U a a n A p p l e da t U over a l l e n oodza kel ij ke rec hten en
toestemmin g en b eschik t om a l l e in forma t ie die U op deze ma n ier door het g eb ru ik
va n het M DM - p rotoc ol verk rij g t te verza m el en , g eb ru iken en b eheren .
2.2
U mag MDM niet gebruiken om Uw Werknemers, Uw Toegestane gebruikers of enige
Implementatie-apparaten op een niet openbaar gemaakte manier te monitoren of voor phishing,
het harvesten of anderszins verzamelen van ongeautoriseerde informatie, inclusief, maar niet
beperkt tot, het uitvoeren van activiteiten die de gebruikersprivacy schenden of die ongepast,
misplaatst of illegaal zijn.
2.3
U mag MDM op geen enkele manier gebruiken voor het verzenden, opnemen of
anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat virussen of andere computercode, bestanden of
programma's bevat die de normale werking van MDM kunnen schaden, verstoren of beperken.
Verder stemt U ermee in geen beveiligings-, certificaatverificatie- of authenticatiemechanismen
die zijn opgenomen in of gebruikt worden door MDM uit te schakelen, te vervalsen, te hacken of
anderszins te verstoren, of anderen in staat te stellen dit te doen.
2.4
Als U MDM gebruikt voor interne implementatie, mag alle informatie die U verkrijgt door
het gebruik van MDM alleen worden gebruikt voor Uw interne informatietechnologie- en
apparaatbeheerdoeleinden (zoals het vergrendelen van het apparaat voor veiligheidsdoeleinden,
het op afstand wissen van een verloren apparaat, enz.). U en Uw serviceprovider mogen
bijvoorbeeld Uw apparaatgegevens niet samenvoegen met de apparaatgegevens van een ander
bedrijf of deze gebruiken voor andere doeleinden dan Uw eigen interne informatietechnologie- en
apparaatbeheerdoeleinden. U moet al dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met
alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief privacy- en gegevensverzamelingswetten).
3.

Aanvullende vereisten voor Compatibele producten

3.1
Tenzij anders vermeld hierboven in Artikel 2, mag U MDM alleen gebruiken voor het
ontwikkelen en distribueren van Compatibele producten aan Uw MDM-klanten als U door Apple
bent geselecteerd als externe ontwikkelaar voor dergelijke Compatibele producten. U mag MDM
niet, geheel of gedeeltelijk, gebruiken om Compatibele producten aan consumenten of individuen
te leveren voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
toegestaan door Apple. Verder mag U MDM niet, geheel of gedeeltelijk, in licentie geven,
verkopen of anderszins verstrekken, onafhankelijk van het gebruik ervan in een Compatibel
product. U mag bijvoorbeeld geen afzonderlijke kosten aan Uw MDM-klanten in rekening brengen
voor het gebruik van MDM, noch mag U toegang tot MDM verkopen, afgezien van het bundelen
ervan met Uw Compatibele product.
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3.2
U stemt ermee in dat Uw Compatibele producten die MDM gebruiken mogelijk niet zijn
ontworpen of op de markt worden gebracht om eindgebruikers of Compatibele producten van het
merk Apple op een niet-geautoriseerde manier te monitoren, dergelijke Compatibele producten
mogen bijvoorbeeld niet phishen, harvesten of deelnemen aan activiteiten die de privacy van
gebruikers schenden, of die anderszins ongepast, misplaatst of illegaal zijn.
3.3
U stemt ermee in dat Uw Compatibele producten geen beveiligings-, certificaatverificatieof authenticatiemechanismen die zijn opgenomen in of worden gebruikt door MDM mogen
uitschakelen, vervalsen, hacken of anderszins verstoren, of anderen in staat stellen dit te doen.
Verder zullen noch U, noch Uw Compatibele producten willens en wetens materiaal verzenden,
opnemen of anderszins beschikbaar stellen dat virussen of andere computercode, bestanden of
programma's bevat die de normale werking van MDM kunnen schaden, verstoren of beperken.
3.4
Tenzij hierin anders vermeld, mag alle informatie die U verkrijgt door het gebruik van
MDM alleen worden gebruikt om Compatibele producten voor Uw MDM-klanten te ontwikkelen of
te implementeren. U mag in overeenstemming met deze Overeenkomst informatie die is
verkregen door het gebruik van MDM niet delen met derden (behalve serviceproviders die
namens U handelen). U en Uw serviceprovider mogen bijvoorbeeld geen gegevens verzamelen
van de Compatibele producten van meerdere MDM-klanten om op een openbare website te
posten welke iOS-versies of iOS-applicaties het meest worden ingezet door MDM-klanten, enz.
4.

Certificaatgebruik voor Compatibele producten

4.1
U begrijpt dat Uw MDM-klanten een MDM-certificaat van Apple moeten verkrijgen
voordat ze MDM met Uw Compatibele producten kunnen gebruiken. Uw MDM-klanten kunnen
dergelijke certificaten aanvragen als U hun certificaatondertekeningsaanvraag (CSR) handmatig
of automatisch hebt ondertekend. Apple zal U een MDM-ondertekeningscertificaat verstrekken
waarmee U dergelijke CSR's kunt ondertekenen. U stemt ermee in Uw MDM-klanten op de
hoogte te brengen van deze vereiste en in verband daarmee adequate ondersteuning en
documentatie te bieden.
4.2
U stemt ermee in om alleen CSR's te ondertekenen voor MDM-klanten van Uw
Compatibele producten en alleen als dergelijke MDM-klanten U hun bedrijfsnaam en individuele
contactgegevens hebben verstrekt en U deze hebt geverifieerd. U stemt ermee in dergelijke
informatie aan Apple te verstrekken op verzoek van Apple en samen te werken met Apple in
verband met hun gebruik van MDM. U begrijpt dat Apple van U kan verlangen dat U contact
opneemt met het desbetreffende bedrijf, bijvoorbeeld als er een probleem is met hun gebruik van
MDM of de aanvraag voor een MDM-certificaat.
4.3
Apple behoudt zich het recht voor om Uw MDM-ondertekeningscertificaat en de MDMcertificaten van Uw MDM-klanten naar eigen goeddunken in te trekken of uit te schakelen.
4.4
U stemt ermee in om Uw MDM-ondertekeningscertificaat alleen te gebruiken zoals hierin
uiteengezet. Voor alle duidelijkheid: U mag Uw MDM-ondertekeningscertificaat niet verstrekken
aan, delen met of overdragen aan een andere entiteit, inclusief Uw MDM-klanten of een van Uw
wederverkopers. U mag een dergelijk MDM-ondertekeningscertificaat niet opnemen in Uw
Compatibele product. U stemt ermee in om passende maatregelen te treffen om de veiligheid en
privacy van een dergelijk certificaat te waarborgen. Voor alle duidelijkheid: U mag het MDMprotocol gebruiken om Uw Compatibele product te ontwikkelen om Uw MDM-klanten te helpen bij
het genereren van sleutels en het naar U verzenden van een CSR voor ondertekening met Uw
MDM-ondertekeningscertificaat. U mag de persoonlijke sleutel van Uw MDM-klant niet genereren
of er toegang toe hebben, en U mag de processen van Apple voor het verstrekken van MDMcertificaten aan Uw MDM-klanten niet verstoren. Verder mag U eindgebruikers er niet toe
aanzetten om de voorwaarden van de serviceovereenkomst voor MDM-certificaten met Apple te
schenden of om het gebruiksbeleid van Apple voor het gebruik van MDM, Configuratieprofielen of
Apple-certificaten te schenden.
4.5

U bent als enige verantwoordelijk voor het verlenen van ondersteuning en assistentie aan
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Uw MDM-klanten voor het gebruik van MDM in Uw Compatibele producten, inclusief maar niet
beperkt tot documentatie en klantenondersteuning en garanties voor eindgebruikers.
5.

Uw erkenningen: U erkent en gaat ermee akkoord dat:

5.1
Apple te allen tijde en van tijd tot tijd met of zonder voorafgaande bericht aan U (a)
wijzigingen kan aanbrengen aan MDM, inclusief het wijzigen of verwijderen van een functie of
functionaliteit, of (b) het MDM-protocol kan wijzigen, opnieuw uitgeven of opnieuw publiceren. U
begrijpt dat U voor dergelijke wijzigingen mogelijk Uw servers, Configuratieprofielen, MDMcertificaten, Compatibele producten en gebruik van MDM op eigen kosten moet wijzigen of
bijwerken. Apple heeft geen uitdrukkelijke of impliciete verplichting om MDM ter beschikking te
(blijven) stellen en kan MDM op ieder moment geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen.
Apple is niet aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook, die U of enige
andere partij lijden of maken door enige dergelijke service-opschorting of -beëindiging of enige
dergelijke wijziging van MDM of enig deel daarvan.
5.2
MDM is niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple beweert niet dat MDM
geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Als U ervoor kiest toegang te krijgen
tot MDM en dit te gebruiken, doet U dit op eigen initiatief en bent U zelf verantwoordelijk voor de
naleving van toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot plaatselijke wetgeving.
5.3
Apple biedt U MDM voor Uw gebruik bij het beheer van mobiele apparaten en
informatietechnologie voor Uw Werknemers, Toegestane gebruikers of voor gebruik in
Compatibele producten door MDM-klanten. Apple levert MDM niet rechtstreeks aan
eindgebruikers. U erkent en gaat ermee akkoord dat Configuratieprofielen die via MDM of via
andere goedgekeurde mechanismen worden verzonden, door U, en niet door Apple, worden
verzonden naar geautoriseerde producten van het merk Apple, en dat U als enige aansprakelijk
en verantwoordelijk bent voor Uw gebruik van MDM en voor Uw installatie en gebruik van
Configuratieprofielen, ongeacht of dit door U, Uw Werknemers en/of Uw Toegestane gebruikers,
of door U en Uw MDM-klanten plaatsvindt.
5.4
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van MDM en is niet
verplicht om enig onderhoud, technische of andere ondersteuning te bieden voor MDM.
5.5
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot MDM op elk moment naar eigen
goeddunken in te trekken. Als Apple Uw toegang intrekt, verliest U de mogelijkheid om MDM te
gebruiken om Implementatie-apparaten en Apple-producten te beheren die zijn geconfigureerd
om te werken met Uw MDM-certificaat, inclusief de mogelijkheid om dergelijke apparaten op
afstand te wissen.
6.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN UW
GEBRUIK VAN MDM OF CONFIGURATIEPROFIELEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET
BEPERKT TOT ELK GEPLAND OF ONGEPLAND ONDERHOUD, ONDERBREKINGEN,
VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS, ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OP BASIS VAN UW
TOEGANG TOT IMPLEMENTATIE-APPARATEN VIA HET GEBRUIK VAN MDM OF
CONFIGURATIEPROFIELEN (MET INBEGRIP VAN ENIGE HIERMEE VERBONDEN
PRIVACYSCHENDING) OF VOOR DE PRESTATIES OF GEBREKKIGE PRESTATIES VAN
APPLE ONDER DEZE OVEREENKOMST.
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Bijlage 3
(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van iCloud
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de overeenkomst en zijn
van toepassing op Uw gebruik van de iCloud-dienst voor softwareontwikkeling en -testen in
verband met Uw Applicatie voor intern gebruik en websoftware.
1.

Gebruik van iCloud

1.1
Uw Applicaties voor intern gebruik en/of websoftware mogen alleen toegang hebben tot
de iCloud-service als U een gebruiksrecht hebt gekregen van Apple. U stemt ermee op geen
andere wijze toegang te zoeken tot de iCloud-service of enige inhoud, gegevens of informatie die
in deze service is opgenomen, dan via de iCloud-opslag-API's, CloudKit-API's of via de CloudKitconsole die wordt verstrekt als onderdeel van het Programma. U stemt ermee in Uw
gebruiksrechten niet te delen met derden of deze te gebruiken voor doeleinden die niet
uitdrukkelijk zijn toegestaan door Apple. U stemt ermee in de iCloud-service, de iCloud-opslagAPI's en de CloudKit-API's alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze
Overeenkomst en de iCloud-documentatie, en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en
regelgeving. Verder mag Uw websoftware alleen toegang krijgen tot en gebruik maken van de
iCloud-service (bijvoorbeeld om hetzelfde type gegevens op te slaan dat wordt opgehaald of
bijgewerkt in Uw Applicatie voor intern gebruik) zolang Uw gebruik van de iCloud-service in
dergelijke websoftware vergelijkbaar is met het gebruik in Uw overeenkomstige Applicatie voor
intern gebruik, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Apple. In het geval dat Apple-services
U toestaan om meer dan Uw toegewezen opslagcontainers in iCloud te gebruiken om gegevens
om welke reden dan ook naar een andere container over te dragen, stemt U ermee in om
dergelijke extra containers alleen te gebruiken voor een redelijke beperkte tijd om dergelijke
functies uit te voeren en niet om de opslagruimte- en transactietoewijzingen te vergroten.
1.2
U begrijpt dat U geen toestemming krijgt om toegang te krijgen tot de iCloud-service of
deze te gebruiken voor softwareontwikkeling of -tests na het verlopen of beëindigen van Uw
overeenkomst; eindgebruikers die echter Uw Applicaties voor intern gebruik of websoftware
hebben geïnstalleerd en die een geldig eindgebruikersaccount bij Apple hebben om iCloud te
gebruiken, behouden toegang tot hun door gebruikers gegenereerde documenten,
privécontainers en bestanden waarvoor U dergelijke accounts voor eindgebruikers als
opslaglocatie hebt gekozen via de iCloud-opslag-API's of de CloudKit-API's in overeenstemming
met de toepasselijke iCloud-voorwaarden en deze voorwaarden. U stemt ermee in om de
mogelijkheid van een gebruiker om toegang te krijgen tot iCloud (of de door de gebruiker
gegenereerde documenten, privécontainers en bestanden van de gebruiker) niet te belemmeren
en om het gebruik van de iCloud-service ook niet op enige manier en op enig moment anderszins
te verstoren. Met betrekking tot gegevens die U in openbare containers opslaat via de CloudKitAPI's (ongeacht of deze door U of de eindgebruiker zijn gegenereerd), behoudt Apple zich het
recht voor om de toegang tot dergelijke gegevens geheel of gedeeltelijk op te schorten of te
verwijderen bij het verlopen of beëindigen van Uw Overeenkomst, of zoals anderszins
gespecificeerd door Apple in de CloudKit-console.
1.3
Uw Applicatie voor intern gebruik mag de iCloud-opslag-API's alleen gebruiken voor het
opslaan en ophalen van belangrijke waardegegevens (bijv. een lijst van aandelen in een
financiële app, instellingen voor een app) voor Uw Applicaties voor intern gebruik en websoftware
en om Uw eindgebruikers toegang te geven tot door gebruikers gegenereerde documenten en
bestanden via de iCloud-service. Uw Applicatie voor intern gebruik of Websoftware mag de
CloudKit-API's gebruiken voor het opslaan, ophalen en opvragen van gestructureerde gegevens
die U wilt opslaan in openbare of privécontainers in overeenstemming met de iClouddocumentatie. U stemt ermee in om niet willens en wetens inhoud of materialen op te slaan via
de iCloud-opslag-API's of CloudKit-API's die ertoe zouden leiden dat Uw Applicatie voor intern
gebruik in strijd zou zijn met de algemene voorwaarden van iCloud of de programmavereisten
voor Uw Applicatie voor intern gebruik (Uw Applicatie voor intern gebruik mag bijvoorbeeld geen
illegale of inbreukmakende materialen opslaan).
1.4
U kunt een gebruiker toegang geven tot zijn/haar door gebruikers gegenereerde
documenten en bestanden vanuit iCloud via het gebruik van Uw Applicaties voor intern gebruik
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en via Websoftware. U mag echter geen belangrijke waardegegevens van Uw Applicatie voor
intern gebruik delen met andere Applicaties voor intern gebruik of Websoftware, tenzij U
dergelijke gegevens deelt met verschillende versies van dezelfde titel, of U toestemming van de
gebruiker hebt.
1.5
U bent verantwoordelijk voor alle inhoud en materialen die U opslaat in iCloud door het
gebruik van de CloudKit-API's en iCloud-opslag-API's en U moet redelijke en gepaste stappen
ondernemen om informatie die U opslaat via de iCloud-service te beschermen. Met betrekking tot
claims van derden aangaande inhoud en materialen die door Uw eindgebruikers zijn opgeslagen
in Uw Applicaties voor intern gebruik door het gebruik van de iCloud-opslag-API's of CloudKitAPI's (bijvoorbeeld zelfgegenereerde documenten, berichten van eindgebruikers in openbare
containers), stemt U ermee in verantwoordelijk te zijn voor de juiste afhandeling en onmiddellijke
verwerking van die claims, inclusief maar niet beperkt tot Uw naleving van berichten die zijn
verzonden op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
1.6
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan door Apple, mag U geen gebruik
maken van iCloud, de iCloud-opslag-API's, CloudKit-API's of welk onderdeel of functie daarvan
dan ook, om gevoelige, individuele gezondheidsinformatie te maken, ontvangen, onderhouden of
verzenden, inclusief ‘beschermde gezondheidsinformatie’ (zoals de term is gedefinieerd in 45
C.F.R. § 160.103), of iCloud gebruiken op een manier die Apple (of enige Appledochteronderneming) tot Uw ‘zakelijke partner’ (of die van enige derde partij) zou maken, zoals
deze term is gedefinieerd in 45 C.F.R. § 160.103. U gaat ermee akkoord dat U als enige
verantwoordelijk bent voor het naleven van eventuele rapportagevereisten op wettelijke of
contractuele basis die voortvloeien uit Uw schending van deze Sectie.
2.

Aanvullende vereisten

2.1
U begrijpt dat er opslagcapaciteits-, transmissie- en transactielimieten zijn voor de
iCloud-service, zowel voor U als ontwikkelaar als voor Uw eindgebruikers. Als U dergelijke
limieten bereikt of als Uw eindgebruiker deze bereikt, kan het zijn dat U of Uw eindgebruiker de
iCloud-service niet kan/kunt gebruiken totdat U of Uw eindgebruiker voldoende gegevens uit de
service hebt/heeft verwijderd om aan de capaciteitslimieten te voldoen, de opslagcapaciteit hebt/
heeft verhoogd of anderszins het gebruik van iCloud hebt/heeft gewijzigd, en dat U of Uw
eindgebruiker gedurende deze tijd geen toegang hebt/heeft tot of geen gegevens kunt/kan
ophalen van iCloud.
2.2
U mag gebruikers geen kosten in rekening brengen voor toegang tot of gebruik van de
iCloud-service via Uw Applicaties voor intern gebruik of Websoftware, en U stemt ermee in om de
toegang tot de iCloud-service op geen enkele andere manier te verkopen, inclusief maar niet
beperkt tot het doorverkopen van enig onderdeel van de Services. U mag de iCloud-service in
Uw Applicatie voor intern gebruik of Websoftware alleen gebruiken om opslag te bieden aan een
eindgebruiker die een geldig iCloud-account voor eindgebruikers bij Apple heeft en alleen voor
gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van dat gebruikersaccount, behalve dat U de
CloudKit-API's mag gebruiken om gegevens op te slaan in openbare containers voor toegang
door eindgebruikers, ongeacht of deze gebruikers iCloud-accounts hebben. U zult geen enkele
eindgebruiker ertoe aanzetten om de voorwaarden van hun toepasselijke iCloudserviceovereenkomst met Apple te schenden of om het Apple-gebruiksbeleid voor gegevens of
informatie die in de iCloud-service zijn opgeslagen, te schenden.
2.3
U mag de algehele netwerkcapaciteit of bandbreedte van de iCloud-service niet
buitensporig gebruiken of een dergelijke service op een andere manier belasten met onredelijke
gegevensbelastingen of queries. U stemt ermee in om geen schade toe te brengen of interfereren
met de netwerken of servers van Apple, of servers of netwerken van derden die zijn verbonden
met de iCloud, of anderszins het gebruik van de iCloud-service door andere ontwikkelaars of
gebruikers te verstoren.
2.4
U zult waarschuwingen, systeeminstellingen, berichten of meldingen die door Apple aan
een eindgebruiker van de iCloud-service worden gepresenteerd, niet uitschakelen of verstoren.
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3.

Uw erkenningen

U erkent en gaat ermee akkoord dat:
3.1
Apple op elk moment, met of zonder voorafgaande bericht aan U, (a) de iCloud-opslagAPI's of de CloudKit-API's mag wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van functies of
functionaliteit, of (b) dergelijke API's mag wijzigen, afkeuren, opnieuw uitgeven of opnieuw
publiceren. U begrijpt dat U voor dergelijke wijzigingen mogelijk Uw Applicaties voor intern
gebruik of Websoftware op eigen kosten moet wijzigen of bijwerken. Apple heeft geen expliciete
of impliciete verplichting om de iCloud-service te (blijven) leveren en kan de iCloud-service op elk
moment geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten. Apple is niet aansprakelijk voor
eventuele verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die door U of een andere partij
worden opgelopen en die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke opschorting of
stopzetting van de service of een dergelijke wijziging van de iCloud-service, iCloud-opslag-API's
of de CloudKit-API's.
3.2
De iCloud-service is niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple beweert niet
dat de iCloud-service geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Als U
ervoor kiest om toegang te verlenen tot de iCloud-service in Uw Applicaties voor intern gebruik of
Websoftware via de iCloud-opslag-API's of CloudKit-API's (bijvoorbeeld om gegevens op te slaan
in een openbare of privécontainer), doet U dit op eigen initiatief en bent U verantwoordelijk voor
de naleving van alle toepasselijke wet- of regelgeving.
3.3
Apple geeft U geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van de
iCloud-service en is niet verplicht om enig onderhoud, technische of andere ondersteuning te
bieden voor de iCloud-service. Apple is niet verantwoordelijk voor uitgaven, investeringen of
toezeggingen die door U zijn gedaan in verband met de iCloud-service, of voor het gebruik ervan
of de toegang ertoe.
3.4
Apple behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot de iCloud-service op elk moment
naar eigen goeddunken op te schorten of in te trekken of limieten op te leggen aan Uw gebruik
van de iCloud-service. Bovendien kan Apple de transactielimiet opleggen of aanpassen die Uw
Applicaties voor intern gebruik of Websoftware mogen verzenden of ontvangen via de iCloudservice of de bronnen of capaciteit die zij op enig moment naar eigen goeddunken van Apple
mogen gebruiken.
3.5
Apple kan informatie (inclusief maar niet beperkt tot technische en diagnostische
informatie) over het gebruik van de iCloud-service controleren en verzamelen via de iCloudopslag-API's, CloudKit-API's of CloudKit-console, om Apple te helpen bij het verbeteren van de
iCloud-service en andere Apple-producten of -services; op voorwaarde echter dat Apple geen
toegang heeft tot de gegevens van eindgebruikers die zijn opgeslagen in een privécontainer via
CloudKit, gegevens van een Applicatie voor intern gebruik die zijn opgeslagen in een openbare
container via CloudKit, of door gebruikers gegenereerde documenten, bestanden of belangrijke
waardegegevens die zijn opgeslagen met behulp van de iCloud-opslag-API's en iCloud-service
en deze niet zal openbaarmaken, tenzij Apple te goeder trouw gelooft dat dergelijke toegang,
gebruik, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijk of regelgevend proces of verzoek, of tenzij anders verzocht door een eindgebruiker met
betrekking tot gegevens die zijn opgeslagen via de iCloud-opslag-API's in het iCloud-account van
die eindgebruiker of in de privécontainer van die eindgebruiker via de CloudKit-API's.
3.6
Bovendien, als U persoonsgegevens opslaat van iemand of informatie waarmee een
persoon kan worden geïdentificeerd (gezamenlijk ‘persoonsgegevens’) in de iCloud-service door
het gebruik van de iCloud-opslag-API's of CloudKit-API's, gaat U ermee akkoord dat Apple (en
elke toepasselijke dochteronderneming van Apple voor de doeleinden van deze sectie 3.6) zal
optreden als Uw vertegenwoordiger voor de verwerking, opslag en afhandeling van dergelijke
persoonsgegevens. Apple gaat ermee akkoord dat personen die zijn geautoriseerd om dergelijke
Persoonsgegevens te verwerken, ermee akkoord zijn gegaan om de vertrouwelijkheid te
behouden (via voorwaarden of onder een toepasselijke wettelijke verplichting). Apple heeft geen
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gebruiksrecht, titel of interesse in deze Persoonsgegevens, alleen voor wat betreft Uw gebruik
van de iCloud-service. U stemt ermee in dat U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk bent
om zeker te stellen dat U alle toepasselijke wetten (met inbegrip van de wetten inzake privacy en
gegevensbescherming) met betrekking tot het gebruik of de verzameling van gegevens en
informatie via de iCloud-service naleeft. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten met
betrekking tot dergelijke Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot het bewaken van
dergelijke gegevens en activiteiten, het voorkomen en aanpakken van ongepaste gegevens en
activiteiten en het verwijderen van en beëindigen van toegang tot gegevens. Verder bent U
verantwoordelijk voor het bewaken en beperken van de toegang tot dergelijke Persoonsgegevens
door Uw personeel en voor de acties van Uw personeelsleden die toegang hebben gekregen om
de iCloud-service namens U te gebruiken. De Persoonsgegevens die door U en Uw gebruikers
ter beschikking worden gesteld aan Apple via de iCloud-service mogen door Apple uitsluitend
worden gebruikt voor zover nodig om de iCloud-service beschikbaar te stellen en te verbeteren
en om de volgende acties namens U uit te voeren. Apple zal:
(a) dergelijke Persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken in overeenstemming met de
instructies en toestemmingen van U, zoals in deze Overeenkomst, evenals in toepasselijke weten regelgeving, akkoorden of verdragen, zijn uiteengezet. In de EER en Zwitserland worden
Persoonsgegevens door Apple alleen verwerkt in overeenstemming met de instructies en
toestemmingen van U, zoals in deze Overeenkomst uiteengezet, tenzij anders vereist door de
Europese Unie of de wetgeving van de lidstaten, in welk geval Apple U op de hoogte zal stellen
van dergelijke andere wettelijke vereisten (behalve in beperkte gevallen waarin het Apple bij wet
verboden is dit te doen);
(b) U redelijke middelen bieden om verzoeken om gebruikerstoegang, verwijdering of beperking
te beheren zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. In het geval van een onderzoek
naar U dat voortvloeit uit Uw gebruik van de iCloud-service te goeder trouw door een
toezichthouder voor gegevensbescherming of door een soortgelijke autoriteit met betrekking tot
dergelijke persoonsgegevens, zal Apple U redelijke assistentie en ondersteuning bieden;
(c) U op de hoogte stellen via alle redelijke middelen naar keuze van Apple, zonder onnodige
vertraging en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke vereisten die op U van
toepassing zijn en die een bericht binnen een bepaald tijdsbestek verplicht stellen, als Apple zich
ervan bewust wordt dat Uw Persoonsgegevens zijn gewijzigd, verwijderd of verloren gegaan als
gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de service. U bent verantwoordelijk voor het
verstrekken van Uw bijgewerkte contactgegevens aan Apple voor dergelijke
kennisgevingsdoeleinden in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;
(d) U de informatie beschikbaar stellen die nodig is om de nalevingsverplichtingen aan te tonen
zoals uiteengezet in Paragraaf 28 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement
en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en om audits mogelijk te maken en aan audits bij te dragen,
zoals vereist op grond van deze bepalingen; op voorwaarde echter dat U ermee instemt dat de
ISO 27001- en 27018-certificeringen van Apple als voldoende worden beschouwd voor dergelijke
vereiste auditdoeleinden;
(e) U bijstaan, via alle redelijke middelen naar keuze van Apple om te zorgen voor naleving van
de verplichtingen van Apple op grond van de artikelen 33 tot 36 van de AVG. Als Apple van
derden een verzoek om informatie ontvangt die U hebt opgeslagen op de iCloud-service, zal
Apple U van de ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen, tenzij anderszins vereist door de
wetgeving of de voorwaarden van het verzoek, en de aanvrager op de hoogte stellen van het feit
dat dit verzoek aan U moet worden gesteld. Tenzij anderszins is vereist door de wetgeving of in
het verzoek, bent U ervoor verantwoordelijk om te reageren op het verzoek;
(f) maatregelen volgens industrienormen gebruiken om Persoonsgegevens te beschermen tijdens
de overdracht, verwerking en opslag van Persoonsgegevens. Versleutelde Persoonsgegevens
mogen worden opgeslagen op een door Apple naar eigen goeddunken bepaalde geografische
locatie; en
(g) ervoor zorgen dat wanneer Persoonsgegevens, binnen de context van deze Overeenkomst,
worden overgebracht vanuit de EER of Zwitserland dit uitsluitend naar een land zal zijn dat zorg
draagt voor een adequaat beveiligingsniveau of hiervoor gebruikmaken van
Modelcontractbepalingen/Swiss Transborder Data Flow Agreement, (Overeenkomst inzake
Zwitserse grensoverschrijdende gegevensstroom) die op Uw verzoek aan U ter beschikking
zullen worden gesteld als U van mening bent dat Persoonsgegevens worden verplaatst.

Enterprise-overeenkomst

Pagina 52

4.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. NOCH APPLE, NOCH HAAR
SERVICEPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES DIE
VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET KUNNEN
GEBRUIKEN, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN iCLOUD, iCLOUDOPSLAG-API'S OF CLOUDKIT-API'S, OF VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG
TOT, WIJZIGING VAN, OF VERWIJDERING, VERNIETIGING, BESCHADIGING, VERLIES OF
HET NIET KUNNEN OPSLAAN VAN ENIGE VAN UW GEGEVENS OF
EINDGEBRUIKERSGEGEVENS OF ENIGE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK
VAN HET VOORGAANDE DOOR UW EINDGEBRUIKERS, MET INBEGRIP VAN CLAIMS MET
BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING OF ONGEAUTORISEERDE OPSLAG OF
BEHANDELING VAN GEGEVENS DOOR U IN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST.
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Bijlage 4
(bij de Overeenkomst)

Aanvullende voorwaarden voor Passen
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op Uw ontwikkeling en distributie van Passen:
1.

Gebruik en beperkingen van Pastype-ID

U mag de Pastype-ID alleen gebruiken voor het digitaal ondertekenen van Uw Pas bij het gebruik
van Wallet en/of bij het gebruik van de APN-service met Uw Pas. U mag Uw Pastype-ID alleen
distribueren zoals opgenomen in Uw Pas in overeenstemming met Artikel 2 hieronder zolang
een dergelijke distributie onder Uw eigen handelsmerk of merk plaatsvindt. Voor zover U in Uw
Pas verwijst naar een handelsmerk of merk van een derde partij (bijv. een winkelbon voor een
bepaald goed), verklaart en garandeert U dat U over de nodige rechten beschikt. U stemt ermee
in Uw Pastype-ID niet te delen, te verstrekken of over te dragen aan derden (behalve naar een
serviceprovider), noch Uw Pastype-ID te gebruiken om een Pas van een derde partij te
ondertekenen.
2.

Pasdistributie; marketingtoestemmingen

2.1
Onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst mag U Uw Passen alleen
aan Uw Werknemers en/of Toegestane gebruikers distribueren voor intern gebruik of voor
beperkt gebruik door Demo-ontvangers op Implementatie-apparaten op Uw eigen fysieke locatie
(of die van Uw Toegestane entiteit) of op andere locaties wanneer het gebruik onder Uw directe
supervisie en controle staat, zoals uiteengezet in Artikel 2.1(f) van de Overeenkomst. U begrijpt
dat Passen door dergelijke gebruikers moeten worden geaccepteerd voordat ze in de Wallet
worden geladen en dat Passen op elk gewenst moment door dergelijke gebruikers kunnen
worden verwijderd of overgedragen.
2.2
Door Uw Passen op deze manier te distribueren, verklaart en garandeert U aan Apple dat
Uw passen voldoen aan de op dat moment geldende Documentatie en Programmavereisten, en
aan de voorwaarden van deze Bijlage 4. Apple is niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven,
schade, verliezen (inclusief maar niet beperkt tot gemiste zakelijke kansen of gederfde winst) of
andere aansprakelijkheden die U kunt oplopen als gevolg van het op deze manier distribueren
van Uw Passen.
2.3
U stemt ermee in om op de Pas Uw naam en adres te vermelden, en de
contactgegevens (telefoonnummer; e-mailadres) waarnaar alle vragen, klachten of claims van
eindgebruikers met betrekking tot Uw Pas moeten worden gericht. U bent verantwoordelijk voor
het toevoegen of anderszins opnemen, naar eigen goeddunken, van eventuele relevante
gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van Uw Pas. Apple is niet verantwoordelijk voor enige
schending van de gebruiksvoorwaarden voor Uw eindgebruiker. U bent als enige verantwoordelijk
voor alle gebruikersondersteuning, garantie en ondersteuning van Uw Pas. U mag eindgebruikers
geen kosten in rekening brengen om de Wallet te gebruiken om toegang te krijgen tot Uw Pas.
3.

Aanvullende vereisten voor Passen

3.1
Apple kan U voorzien van sjablonen die U kunt gebruiken bij het maken van Uw Passen,
en U stemt ermee in de relevante sjabloon te kiezen voor Uw toepasselijke gebruik (U zult
bijvoorbeeld de instapkaartsjabloon niet gebruiken voor een bioscoopkaartje).
3.2
Passen mogen alleen werken en worden weergegeven in Wallet, het door Apple
aangewezen containergebied voor de Pas, via Wallet op het vergrendelingsscherm van een
compatibel product van het merk Apple in overeenstemming met de Documentatie.
3.3.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen in Artikel 3.3.9 van de Overeenkomst
kunnen U en Uw Pas, met voorafgaande toestemming van de gebruiker, gebruikers- en/of
apparaatgegevens delen met Uw Applicatie voor intern gebruik zolang het delen bedoeld is om
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een service of functie te bieden die direct relevant is voor het gebruik van de Pas en/of de
Applicatie voor intern gebruik, of om advertenties weer te geven in overeenstemming met Artikel
3.3.12 van de Overeenkomst.
4.
Het recht van Apple om Uw Pas in te zien; herroeping. U begrijpt en stemt ermee in
dat Apple zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment tijdens de Looptijd van deze
Overeenkomst Passen die U wilt uitgeven voor gebruik door Uw eindgebruikers of die al in
gebruik zijn bij Uw eindgebruikers, te beoordelen en goed te keuren of af te wijzen. Op verzoek
van Apple stemt U ermee in om een dergelijke Pas onmiddellijk aan Apple te verstrekken. U
stemt ermee in om niet te proberen om functies, inhoud, services of functionaliteit in Uw Pas te
verbergen, verkeerd voor te stellen, te misleiden of te verdoezelen voor de beoordeling van Apple
of anderszins te verhinderen dat Apple een dergelijke Pas volledig kan beoordelen, en U stemt
ermee in samen te werken met Apple en vragen te beantwoorden en informatie en materiaal te
verstrekken waar Apple redelijkerwijs om heeft verzocht met betrekking tot een dergelijke Pas.
Als U wijzigingen aanbrengt aan Uw Pas nadat U deze bij Apple hebt ingediend, gaat U ermee
akkoord Apple hiervan op de hoogte te stellen en, indien Apple daarom verzoekt, Uw pas
opnieuw in te dienen voordat de gewijzigde pas wordt gedistribueerd. Apple behoudt zich het
recht voor om om welke reden dan ook en op elk gewenst moment naar eigen goeddunken Uw
Pastype-ID in te trekken en Uw Pas te weigeren voor distributie aan Uw eindgebruikers, zelfs als
Uw pas voldoet aan de Documentatie en Programmavereisten en voorwaarden van deze Bijlage
4; en, in dat geval, gaat U ermee akkoord dat U een dergelijke Pas niet onder Uw eindgebruikers
mag distribueren.
5.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. APPLE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG(E) GEBRUIK, DISTRIBUTIE,
MISBRUIK, VERTROUWEN OP, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING,
OPSCHORTING, OF BEËINDIGING VAN WALLET, UW PASTYPE-ID, UW PASSEN OF ENIGE
SERVICES DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR
NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES OF HET NIET KUNNEN WEERGEVEN VAN UW PAS IN
WALLET OF ENIGE CLAIMS VAN EINDGEBRUIKERS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIG
GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE DOOR UW EINDGEBRUIKERS.

Enterprise-overeenkomst

Pagina 55

Bijlage 5

(bij de Overeenkomst)
Aanvullende voorwaarden voor het gebruik van de Apple Kaarten-service
De volgende voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn
van toepassing op elk gebruik van de Apple Kaarten-service in Uw Applicatie voor intern gebruik,
Website of Webapplicatie.
1.

Gebruik van de Kaarten-service

1.1
Uw Applicatie voor intern gebruik heeft alleen toegang tot de Apple Kaarten-service via
de MapKit-API of via MapKit-JS, en Uw Website of Webapplicatie heeft alleen toegang tot de
Apple Kaarten-service via MapKit-JS. U stemt ermee in om geen toegang te krijgen tot de Apple
Kaarten-service of de kaartgegevens op andere wijze dan via de MapKit-API of MapKit-JS, zoals
van toepassing, en U gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van de Apple Kaarten-service in Uw
Applicaties voor intern gebruik, Websites of Webapplicaties moet voldoen aan de
Programmavereisten.
1.2
U gebruikt de Apple Kaarten-service en kaartgegevens alleen als dat nodig is voor het
leveren van services en functionaliteit voor Uw Applicatie voor intern gebruik, Website of
Webapplicatie. U stemt ermee in de Apple Kaarten-service, MapKit-API en MapKit-JS alleen te
gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot
deze Bijlage 6) en de MapKit- en MapKit JS-documentatie, en in overeenstemming met alle
toepasselijke wet- en regelgeving. MapKit-JS mag niet worden gebruikt in Uw website en/of
applicatie als die wordt uitgevoerd op hardware die niet van het merk Apple is om de volgende
commerciële doeleinden: wagenparkbeheer (inclusief dispatch), het traceren van activa, routeoptimalisatie voor ondernemingen, of waar het primaire doel van een dergelijke website en/of
applicatie is het risico voor voertuigverzekeringen te beoordelen.
1.3
U erkent en gaat ermee akkoord dat de resultaten die U van de Apple Kaarten-service
ontvangt, kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden als gevolg van variabele factoren
die de nauwkeurigheid van de kaartgegevens kunnen beïnvloeden, zoals weers-, weg- en
verkeersomstandigheden en geopolitieke gebeurtenissen.
2.

Aanvullende beperkingen

2.1
Noch U, noch Uw Applicatie voor intern gebruik, website of webapplicatie mag de
auteursrechtvermeldingen, handelsmerken, logo's of andere berichten van eigendomsrechten of
juridische vermeldingen, documenten of hyperlinks van Apple of haar licentiegevers die kunnen
verschijnen in of worden verstrekt via de Apple Kaarten-service verwijderen, onleesbaar maken of
wijzigen.
2.2
U zult de Apple Kaarten-service niet gebruiken op een manier die bulkdownloads of feeds
van de kaartgegevens of een deel daarvan mogelijk maakt of toestaat, of die op enigerlei wijze
probeert om delen van de kaartgegevens te extraheren, te scrapen of opnieuw te gebruiken. Zo
mogen U noch Uw Applicatie voor intern gebruik de kaartgegevens of een deel daarvan
gebruiken of beschikbaar stellen als onderdeel van een secundaire of afgeleide database.
2.3
Behalve voor zover uitdrukkelijk hierin toegestaan, gaat U ermee akkoord de
kaartgegevens op geen enkele manier te kopiëren, te wijzigen, te vertalen, er een afgeleid werk
van te maken, te publiceren of publiekelijk weer te geven. Verder mag U de gegevens die door de
Apple Kaarten-service worden verstrekt niet gebruiken of vergelijken met het doel om een andere
kaartservice te verbeteren of te maken. U stemt ermee in om geen vervangende of soortgelijke
service te maken of proberen te maken via Uw gebruik van of toegang tot de Apple Kaartenservice.
2.4
Uw Applicatie voor intern gebruik, website of webapplicatie mag de kaartgegevens alleen
weergeven zoals hierin is toegestaan, en wanneer U deze op een kaart weergeeft, gaat U ermee
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akkoord dat deze alleen wordt weergegeven op een Apple-kaart die wordt geleverd via de Apple
Kaarten-service. Verder mag U geen kaartgegevens weergeven binnen Uw Applicatie voor intern
gebruik, website of webapplicatie zonder de bijbehorende Apple-kaart weer te geven (als U een
adresresultaat oproept via de Apple Kaarten-service, moet U bijvoorbeeld de bijbehorende kaart
met het adresresultaat weergeven).
2.5
Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan in de MapKit-documentatie of MapKit JSdocumentatie, mogen kaartgegevens niet in het cachegeheugen worden opgeslagen, vooraf
worden opgehaald of opgeslagen door U of Uw Applicatie voor intern gebruik, website of
webapplicatie, behalve op tijdelijke en beperkte basis, uitsluitend om de prestaties van de Apple
Kaarten-service met Uw Applicatie voor intern gebruik, website of webapplicatie te verbeteren.
2.6
U mag geen kosten in rekening brengen aan eindgebruikers, uitsluitend voor toegang tot
of gebruik van de Apple Kaarten-service via Uw Applicatie voor intern gebruik, website of
webapplicatie, en U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang tot de Apple
Kaarten-service te verkopen.
2.7
U erkent en stemt ermee in dat Apple beperkingen kan opleggen aan Uw gebruik van de
Apple Kaarten-service (bijv. een beperking van het aantal transacties dat Uw Applicatie voor
intern gebruik kan uitvoeren via de MapKit-API) of Uw toegang tot de Apple Kaarten-service (of
enig deel daarvan) op elk gewenst moment naar eigen goeddunken kan intrekken of verwijderen.
Verder erkent U en gaat U ermee akkoord dat de resultaten die U van de Apple Kaarten-service
ontvangt, kunnen afwijken van de werkelijke omstandigheden als gevolg van variabele factoren
die de nauwkeurigheid van kaartgegevens kunnen beïnvloeden, zoals weg- of
weersomstandigheden.
3.

Uw erkenningen. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

3.1
Apple op elk gewenst moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan U (a) de
Apple Kaarten-service en/of de MapKit-API kan wijzigen, inclusief het wijzigen of verwijderen van
enige functie of functionaliteit, of (b) de MapKit-API kan wijzigen, afschrijven, opnieuw kan
uitgeven of opnieuw kan publiceren. U begrijpt dat U door dergelijke wijzigingen mogelijk op
eigen kosten Uw Applicaties voor intern gebruik moet aanpassen of bijwerken. Apple heeft geen
expliciete of impliciete verplichting om de Apple Kaarten-service te (blijven) leveren en kan de
Apple Kaarten-service op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen.
Apple is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of kosten van welke aard dan ook die door U of
een andere partij worden opgelopen en die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke
opschorting of stopzetting van de service of een dergelijke wijziging van de Apple Kaarten-service
of MapKit-API.
3.2
De Apple Kaarten-service is mogelijk niet in alle landen of talen beschikbaar, en Apple
verklaart niet dat de Apple Kaarten-service geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een
bepaalde locatie. Indien U ervoor kiest om toegang te verlenen tot de Apple Kaarten-service in
Uw Applicaties voor intern gebruik of via de MapKit-API, doet U dit op eigen initiatief en bent U
verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.
4.
Het recht van Apple om Uw implementatie van MapKit-JS te beoordelen. U begrijpt
en gaat ermee akkoord dat Apple zich het recht voorbehoudt om Uw implementatie van MapKitJS in Uw Applicatie, website of webapplicaties op elk gewenst moment tijdens de Looptijd van
deze Overeenkomst te beoordelen en goed te keuren of af te wijzen. Op verzoek van Apple stemt
U ermee in om onmiddellijk informatie over Uw implementatie van MapKit-JS aan Apple te
verstrekken. U stemt ermee in met Apple samen te werken en vragen te beantwoorden en
informatie en materiaal te verstrekken waarom Apple redelijkerwijs heeft verzocht met betrekking
tot een dergelijke implementatie. Apple behoudt zich het recht voor om Uw MapKit JS-sleutels en
soortgelijke referenties op elk gewenst moment naar eigen goeddunken in te trekken, zelfs als
Uw gebruik van MapKit-JS voldoet aan de Documentatie en Programmavereisten en
voorwaarden van deze Bijlage. Alleen bij wijze van voorbeeld: Apple kan dit doen als de
implementatie van Uw MapKit-JS een buitensporige en onnodige belasting vormt voor de Apple
Kaarten-service, het Apple Kaarten-logo of ingesloten koppelingen verduistert of verwijdert bij het
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weergeven van een kaart, of de Apple Kaarten-service gebruikt in combinatie met
aanstootgevende of illegale kaartinhoud.
5.
Aanvullende aansprakelijkheidsdisclaimer. NOCH APPLE, NOCH HAAR
LICENTIEGEVERS OF SERVICEPROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE
OF VERLIES DIE/DAT VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK, MISBRUIK, VERTROUWEN OP,
HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, ONDERBREKING, OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN
DE APPLE KAARTEN-SERVICE, MET INBEGRIP VAN ENIGE ONDERBREKINGEN DIE HET
GEVOLG ZIJN VAN SYSTEEMSTORINGEN, NETWERKAANVALLEN, OF GEPLAND OF
ONGEPLAND ONDERHOUD.
LM1012
7-6-2021
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